
1 2 a 31 de dezembro n2 12 págs. 1 a 830 volume 11 Belo Horizonte 

,,, I I . 
~· \ 
.;.... I • · .-

li"''t _-:_ ---- • - -I .....,j 



ANAIS 
1• a 31 de dezembro n• 12 págs 1 a 830 volume 11 Bela Horizonte 

2003 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Belo Horizonte 



MESA DA ASSEMBLÉIA 

Deputado Mauri Torres - Presidente 

Deputado Rêmo/o Aloise- 1~-Vice-Presidente 

Deputado Ade/mo Carneiro Leão- 2~-Vice-Presidente 

Deputado Di/zon Melo- 3º-Vice-Presidente 

Deputado Antônio Andrade - 1 º-Secretário 

Deputado Luiz Fernando Faria - 2~-secretário 

Deputado Pastor George - 3~-secretário 

SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

João Franco Filho 
Diretor-Geral 

Eduardo Vieira Moreira 
Secretário-Geral da Mesa 



DEPUTADOS 

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB 

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

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

Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB 

Adalclever Lopes 
Antônio Andrade 
Antônio Júlio 
Chico Rafael 

Gilberto Abramo 
lvair Nogueira 
José Henrique 
Leonardo Quintão 

Partido Democrático Trabalhista - PDT 

Alencar da Silveira Jr. 
Carlos Pimenta 
Doutor Ronaldo 

Sargento Rodrigues 
Sebastião Helvécio 

Partido da Frente Liberal - PFL 

Doutor Viana 
Elmiro Nascimento 
Gustavo Valadares 

Paulo Cesar 
Sebastião Navarro Vieira 



Partido Trabalhista Brasileiro - PTB 

Alberto Bejani 
Arlen Santiago 
Dilzon Melo 

Fábio Avelar 
Leonídio Bouças 
Lúcia Pacífico 

Partido dos Trabalhadores - PT 

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

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

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

Partido Liberal - PL 

Leonardo Moreira 
Márcio Passos 
Pastor George 
Rêmolo Aloise 
Roberto Ramos 

Partido Progressista - PP 



Alberto Pinto Coelho Paulo Piau 
Pinduca Ferreira Dimas Fabiano 

Gil Pereira 

Neider Moreira 
Wanderley Ávila 

Mauro Lobo 
Miguel Martini 

Partido Popular Socialista - PPS 

Partido Socialista Brasileiro - PSB 

Partido Comunista do Brasil - PC 'do B 

Jô Moraes 



COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

EFETIVOS 
Deputado Domingos Sávio 
Deputado Paulo Piau 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
Deputado Fábio Avelar 
Deputada Jô Moraes 
Deputado Leonardo Quintão 
Deputado Dinis Pinheiro 

SUPLENTES 
Deputado Sargento Rodrigues 
Deputado Alberto Pinto Coelho 
Deputado Alencar da Silveira Jr 
Deputado Olinto Godinho 
Deputado Roberto Carvalho 
Deputado José Henrique 
Deputado Leonardo Moreira 

BPSP 
pp 
BPSP 
BPSP 
Bloco PT/PCdoB 
PMDB 
PL 

BPSP 
pp 
BPSP 
BPSP 
Bloco PT/ PCdoB 
PMDB 
PL 

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 

EFETIVOS 
Deputado João Bittar 
Deputado Paulo Cesar 
Deputado Olinto Godinho 
Deputada Cecília Ferramenta 
Deputado Pinduca Ferreira 

SUPLENTES 
Deputado Leonardo Moreira 
Deputado Doutor Viana 
Deputado Zé Maia 

PL 
PFL 
BPSP 
Bloco PT/PCdoB 
pp 

PL 
PFL 
BPSP 



Deputado André Quintão 
Deputado Dimas Fabiano 

Bloco PT/PCdoB 
pp 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

EFETIVOS 
Deputado Bonifácio Mourão 
Deputado Gilberto Abramo 
Deputado Ermano Batista 
Deputado Leonídio Bouças 
Deputado Durval Ângelo 
Deputado Leonardo Moreira 
Deputado Gustavo Valadares 

SUPLENTES 
Deputado Miguel Martini 
Deputado Antônio Júlio 
Deputado Olinto Godinho 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
Deputado Weliton Prado 
Deputado Dinis Pinheiro 
Deputado Doutor Viana 

BPSP 
PMDB 
BPSP 
BPSP 
Bloco PT/PCdoB 
PL 
PFL 

BPSP 
PMDB 
BPSP 
BPSP 
Bloco PT I PCdoB 
PL 
PFL 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE 

EFETIVOS 
Deputada Lúcia Pacífico 
Deputada Vanessa Lucas 
Deputada Maria Tereza Lara 
Deputado lrani Barbosa 
Deputado Antônio Júlio 

BPSP 
BPSP 
Bloco PT/PCdoB 
PL 
PMDB 



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

BPSP 
BPSP 
Bloco PT/PCdoB 
PL 
PMDB 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 

EFETIVOS 
Deputado Durval Ângelo 
Deputado Roberto Ramos 
Deputado Mauro Lobo 
Deputado Biel Rocha 
Deputado Gilberto Abramo 

SUPLENTES 
Deputada Marília Campos 
Deputado Sidinho do Ferrotaco 
Deputado Fahim Sawan 
Deputado Roberto Carvalho 
Deputado Leonardo Quintão 

Bloco PT/PCdoB 
PL 
BPSP 
Bloco PT/PCdoB 
PMDB 

Bloco PT/PCdoB 
PSDB 
BPSP 
Bloco PT/PCdoB 
PMDB 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

EFETIVOS 
Deputado Adalclever Lopes 
Deputada Ana Maria Resende 
Deputado Leonídio Bouças 
Deputado Weliton Prado 
Deputado Sidinho do Ferrotaco 

PMDB 
BPSP 
BPSP 
Bloco PT/PCdoB 
PSDB 



SUPLENTES 
Deputado José Henrique 
Deputado Dalmo Rbeiro Silva 
Deputado Arlen Santiago 
Deputada Maria Tereza Lara 
Deputado Alberto Bejani 

PMDB 
BPSP 
BPSP 
Bloco PT/PCdoB 
PTB 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

EFETIVOS 
Deputado Ermano Batista 
Deputado Jayro Lessa 
Deputado Mauro Lobo 
Deputado Sebastião Helvécio 
Deputado Chico Simões 
Deputado José Henrique 
Deputado Doutor Viana 

SUPLENTES 
Deputado Zé Maia 
Deputado José Milton 
Deputado Neider Moreira 
Deputado Arlen Santiago 
Deputado Rogério Correia 
Deputado lvair Nogueira 
Deputado Elmiro Nascimento 

BPSP 
PL 
BPSP 
BPSP 
Bloco PT/PCdoB 
PMDB 
PFL 

BPSP 
PSDB 
BPSP 
BPSP 
Bloco PT/PCdoB 
PMDB 
PFL 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 

EFETIVOS 
Deputada Maria José Haueisen 
Deputado Doutor Ronaldo 
Deputado Fábio A velar 
Deputado José Milton 

Bloco PT /PCdoB 
BPSP 
BPSP 
PSDB 



Deputado Leonardo Quintão 

SUPLENTES 
Deputado Laudelino Augusto 
Deputado Carlos Pimenta 
Deputado Olinto Godinho 
Deputado Márcio Passos 
Deputado Chico Rafael 

PMDB 

Bloco PT/PCdoB 
BPSP 
BPSP 
PL 
PMDB 

COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR 

EFETIVOS 
Deputado André Quintão 
Deputado Gustavo Valadares 
Deputado Mauro Lobo 
Deputado João Biliar 
Deputado Leonardo Quintão 

SUPLENTES 

Deputada Jô Moraes 
Deputada Lúcia Pacífico 
Deputado Olinto Godinho 
Deputado Márcio Passos 
Deputado lvair Nogueira 

Bloco PT/PcdoB 
PFL 
BPSP 
PL 
PMDB 

Bloco PT/PCdoB 
BPSP 
BPSP 
PL 
PMDB 

COMISSÃO DE POlÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 

EFETIVOS 
Deputado Gil Pereira 
Deputado Padre João 
Deputado Luiz Humberto Carneiro 
Deputado Márcio Passos 

pp 
Bloco PT/PCdoB 
BPSP 
PL 

~-----------~------------~ 



Deputado Doutor Viana 

SUPLENTES 
Deputado Paulo Piau 
Deputada Maria José Haueisen 
Deputada Ana Maria Resende 
Deputado João Bittar 
Deputado Gustavo Valadares 

PFL 

pp 
Bloco PT/PCdoB 
BPSP 
PL 
PFL 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

EFETIVOS 
Deputada Maria Olívia 
Deputado Laudelino Augusto 
Deputado Djalma Diniz 
Deputado Antônio Genaro 
Deputado Dimas Fabiano 

SUPLENTES 
Deputado Fahim Sawan 
Deputado Durval Ângelo 
Deputado Doutor Ronaldo 
Deputado lrani Barbosa 
Deputado Gil Pereira 

BPSP 
Bloco PT/PCdoB 
BPSP 
PL 
pp 

BPSP 
Bloco PT/PCdoB 
BPSP 
PL 
pp 

COMISSÃO DE SAÚDE 

EFETIVOS 
Deputado Ricardo Duarte 
Deputado Fahim Sawan 
Deputado Carlos Pimenta 
Deputado Neider Moreira 

Bloco PT/PCdoB 
BPSP 
BPSP 
BPSP 



Deputado Célio Moreira 

SUPLENTES 
Deputado Chico Simões 
Deputado Doutor Ronaldo 
Deputado Sebastião Helvécio 
Deputado Arlen Santiago 
Deputado Roberto Ramos 

PL 

Bloco PT/PCdoB 
BPSP 
BPSP 
BPSP 
PL 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

EFETIVOS 
Deputado Sargento Rodrigues 
Deputado Alberto Bejani 
Deputado Leonardo Moreira 
Deputado Zé Maia 
Deputado Rogério Correia 

SUPLENTES 

Deputado Arlen Santiago 
Deputado Márcio Passos 
Deputado Mauro Lobo 
Deputado Olinto Godinho 
Deputado Biel Rocha 

BPSP 
PTB 
PL 
BPSP , 
Bloco PT/PCdoB 

BPSP 
PL 
BPSP 
BPSP 
Bloco PT/PCdoB 

COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO 
SOCIAL 

EFETIVOS 

Deputado Alberto Bejani 
Deputada Marília Campos 

PTB 
Bloco PT/PCdoB 

L--------0--------' 



Deputado Alencar da Silveira Jr. 
Deputado André Quintão 
Deputado Elmiro Nascimento 

SUPLENTES 

Deputado Márcio Passos 
Deputada Maria José Haueisen 
Deputada Ana Maria Resende 
Deputado Padre João 
Deputado Gustavo Valadares 

BPSP 
Bloco PT/PCdoB 
PFL 

PL 
Bloco PT/PCdoB 
BPSP 
Bloco PT /PCdoB 
PFL 

COMISSÃO DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS 
PÚBLICAS 

EFETIVOS 

Deputado Célio Moreira 
Deputado Djalma Diniz 
Deputado Laudelino Augusto 
Deputado Adalclever Lopes 
Deputado Gil Pereira 

SUPLENTES 

Deputado Sidinho do Ferrotaco 
Deputado Antônio Carlos Andrada 
Deputada Cecília Ferramenta 
Deputado I vai r Nogueira 
Deputado Paulo Piau 

PL 
BPSP 
Bloco PT/PCdoB 
PMDB 
pp 

PSDB 
BPSP 
Bloco PT/PCdoB 
PMDB 
pp 

COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 



EFETIVOS 

Deputado Paulo Cesar 
Deputada Maria Olívia 
Deputado Biel Rocha 
Deputado Márcio Passos 
Deputado Chico Rafael 

SUPLENTES 

Deputado Elmiro Nascimento 
Deputado Alencar da Silveira Jr. 
Deputado Laudelino Augusto 
Deputado Antônio Genaro 
Deputado lvair Nogueira 

PFL 
BPSP 
Bloco PT/PCdoB 
PL 
PMDB 

PFL 
BPSP 
Bloco PT/PCdoB 
PL 
PMDB 



ÍNDICE CRONOLÓGICO 

DEZEMBRO 

Data da Número Tipo Data da Página 
Reunião Publicação 

28.5.2003 1a Extraordinária da 23.12.2003 2077 
Comissão Especial 
Para Emitir Parecer 
sobre a Proposta de 

Emenda à 
Constituição no 

25/2003 
12.6.2003 1a Conjunta das 12.12.2003 1037 

Comissões de 
Turismo, Indústria e 

Comércio e de 
Transporte, 

Comunicação e Obras 
Públicas 

2.7.2003 1a Extraordinária da 30.12.2003 2243 
Comissão Especial 
Para Emitir Parecer 
sobre a Proposta de 

Emenda à 
Constituição no 

23/2003 
2.10.2003 1a Extraordinária da 19.12.2003 1662 

Comissão de Proposta 
de Emenda à 

Constituição n° 
56/2003 

15.10.2003 3a Extraordinária da 12.12.2003 1039 
Comissão Especial 
Para Emitir Parecer 
sobre a Proposta de 

Emenda à 
Constituição no 

24/2003 

~------------~------------~ 



21.10.2003 2a Extraordinária da 17.12.2003 1336 
Comissão Especial 
Para Emitir Parecer 
sobre a Proposta de 

Emenda à 
Constituição no 

55/2003 
6.11.2003 3a Extraordinária da 12.12.2003 1039 

Comissão Especial 
Para Emitir Parecer 
sobre a Emenda à 

Constituição no 
52/2003 

10.11.2003 3a Extraordinária da 11.12.2003 950 
Comissão Especial da 

Cafeicultura Mineira 
11.11.2003 8a Ordinária da 4.12.2003 246 

Comissão Especial do 
Anel Rodoviário 

18.11.2003 4a Extraordinária da 2.12.2003 18 
Comissão de 

Participação Popular 
18.11.2003 26a Ordinária da 6.12.2003 710 

Comissão de Política 
Agropecuária e 
Aaroindustrial 

18.11.2003 4a Extraordinária da 12.12.2003 1040 
Comissão Especial da 
Cafeicultura Mineira 

19.11.2003 8a Ordinária da 30.12.2003 2243 
Comissão Especial da 

Extensão do Metrô 
19.11.2003 7a Ordinária da 30.12.2003 2244 

Comissão Especial do 
Transporte de 

Automóveis 
20.11.2003 29a Ordinária da 4.12.2003 247 

Comissão de Saúde 

~-----------~------------~ 



20.11.2003 16" Extraordinária da 6.12.2003 711 
Comissão do 
Trabalho, de 

Previdência e da Ação 
Social 

20.11.2003 24" Ordinária da 13.12.2003 1215 
Comissão de 

Constituicão e Justica 
21.11.2003 9" Extraordinária da 2.12.2003 22 

Comissão de Defesa 
do Consumidor e do 

Contribuinte 
24.11.2003 37" Especial 2.12.2003 1 
24.11.2003 35a Especial 6.12.2003 474 
24.11.2003 36a Especial 6.12.2003 529 
25.11.2003 25" Ordinária da 4.12.2003 249 

Comissão de 
Sequranca Pública ' 25.11.2003 25" Ordinária da 4.12.2003 250 

Comissão de 
Assuntos Municipais e 

Reqionalizacão 
25.11.2003 388 Especial 6.12.2003 584 
25.11.2003 1" Ordinária da 30.12.2003 2245 

Comissão Especial 
dos Aeroportos 

26.11.2003 30" Ordinária da 2.12.2003 23 
Comissão de Meio 

Ambiente e Recursos 
Naturais 

26.11.2003 32" Ordinária da 2.12.2003 26 
Comissão de Turismo, 
Indústria e Comércio 

26.11.2003 32" Extraordinária da 4.12.2003 251 
Comissão de 

Administração Pública 
26.11.2003 33a Extraordinária da 4.12.2003 253 

Comissão de 

~-----------~------------~ 



~--------

Administração Pública 
26.11.2003 34" Extraordinária da 4.12.2003 254 

Comissão de 
Administração Pública 

26.11.2003 39" Especial 6.12.2003 649 
26.11.2003 17" Ordinária da 30.12.2003 2246 

Comissão de Redação 
27.11.2003 105" Evento Realizado na 4.12.2003 236 

Reunião Ordinária 
27.11.2003 15" Extraordinária da 4.12.2003 255 

Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos 

Naturais 
27.11.2003 3" Conjunta da Comissão 4.12.2003 256 

de Fiscalização 
Financeira e 

Orçamentária e de 
Membros das 
Comissões 

Permanentes 
27.11.2003 28" Extraordinária da 4.12.2003 257 

Comissão de 
Fiscalização 
Financeira e 

Orcamentária 
27.11.2003 35" Extraordinária da 4.12.2003 259 

Comissão de 
Administração Pública 

27.11.2003 10" Extraordinária da 10.12.2003 802 
Comissão de Defesa 
do Consumidor e do 

Contribuinte 
27.11.2003 30" Ordinária da 12.12.2003 1041 

Comissão de Saúde 
27.11.2003 13" Ordinária da 13.12.2003 1217 

Comissão de 
Particioacão Popular 

27.11.2003 6" Extraordinária da 30.12.2003 2247 

l...-.--------0--------l 



Comissão de 
Educação, Cultura, 

Ciência e Tecnoloaia 
1°.12.2003 40" Especial 10.12.2003 742 
2.12.2003 106. Ordinária 4.12.2003 175 
2.12.2003 9" Ordinária da 4.12.2003 260 

Comissão Especial do 
Anel Rodoviário 

2.12.2003 16a Extraordinária da 5.12.2003 359 
Comissão de Meio 

Ambiente e Recursos 
Naturais 

2.12.2003 25" Ordinária da 6.12.2003 712 
Comissão de 

Administração Pública 
2.12.2003 74a Extraordinária 10.12.2003 752 
2.12.2003 26" Ordinária da 11.12.2003 951 

Comissão de 
Assuntos Municipais e 

Reoionalização 
2.12.2003 29• Ordinária da 12.12.2003 1043 

Comissão do 
Trabalho, da 

Previdência e da Ação 
Social 

2.12.2003 36a Extraordinária da 12.12.2003 1045 
Comissão de 

Administração Pública 
2.12.2003 30a Ordinária da 16.12.2003 1308 

Comissão de 
Transporte, 

Comunicação e Obras 
Públicas 

2.12.2003 4" Conjunta das 30.12.2003 2250 
Comissões de 
Fiscalização 
Financeira e 

Orçamentária e de 

~____ ______ o ______ --...~ 



Membros das 
Comissões 

Permanentes 
2.12.2003 26a Ordinária da 30.12.2003 2251 

Comissão de 
Sequrança Pública 

2.12.2003 29a Extraordinária da 30.12.2003 2252 
Comissão de 
Fiscalização 
Financeira e 

Orçamentária 
2.12.2003 9" Extraordinária da 30.12.2003 2254 

Comissão de Redacão 
3.12.2003 107a Ordinária 5.12.2003 308 
3.12.2003 37a Extraordinária da 6.12.2003 713 

Comissão de 
Administração Pública 

3.12.2003 31a Ordinária da 6.12.2003 715 
Comissão de 
Fiscalização 
Financeira e 

Orçamentária 
3.12.2003 75a Extraordinária 10.12.2003 767 
3.12.2003 76" Extraordinária 10.12.2003 789 
3.12.2003 1a Especial da Comissão 11.12.2003 952 

Especial Para Emitir 
Parecer sobre a 

Proposta de Emenda 
à Constituição no 

64/2003 
3.12.2003 17" Extraordinária da 11.12.2003 953 

Comissão do 
Trabalho, da 

Previdência e da Ação 
Social 

3.12.2003 29a Ordinária da 12.12.2003 1046 
Comissão de 

Educacão, Cultura, 

~-----------~------------~ 



Ciência e Tecnologia 
3.12.2003 28a Ordinária da 12.12.2003 1047 

Comissão de Defesa 
do Consumidor e do 

Contribuinte 
3.12.2003 18a Ordinária da 12.12.2003 1048 

Comissão de Redação 
3.12.2003 33a Ordinária da 12.12.2003 1049 

Comissão de Turismo, 
Indústria e Comércio 

3.12.2003 6a Ordinária da 12.12.2003 1049 
Comissão Especial da 
Santa Casa de Belo 

Horizonte 
3.12.2003 2a Ordinária da 12.12.2003 1050 

Comissão Especial 
dos Aeroportos 

3.12.2003 32a Ordinária da 13.12.2003 1218 
Comissão de Direitos 

Humanos 
3.12.2003 4a Extraordinária da 13.12.2003 1220 

Comissão de Política 
Agropecuária e 
AQroindustrial 

3.12.2003 33a Extraordinária da 16.12.2003 1309 
Comissão de 

Constituição e Justiça 
3.12.2003 9a Ordinária da 17.12.2003 1337 

Comissão Especial do 
Metrô 

3.12.2003 31a Ordinária da 30.12.2003 2254 
Comissão de Meio 

Ambiente e Recursos 
Naturais 

4.12.2003 108 Ordinária 6.12.2003 433 
4.12.2003 38a Extraordinária da 10.12.2003 803 

Comissão de 
Administração Pública 

~------------~------------~ 



4.12.2003 25" Extraordinária da 11.12.2003 953 
Comissão de Direitos 

Humanos 
4.12.2003 5" Extraordinária da 11.12.2003 956 

Comissão de Política 
Agropecuária e 
AQroindustrial 

4.12.2003 17" Extraordinária da 11.12.2003 956 
Comissão de Meio 

Ambiente e Recursos 
Naturais 

4.12.2003 31" Ordinária da 12.12.2003 1051 
Comissão de Saúde 

4.12.2003 22" Extraordinária da 12.12.2003 1052 
Comissão de 

Seouranca Pública 
4.12.2003 30" Extraordinária da 16.12.2003 1312 

Comissão de 
Fiscalização 
Financeira e 

Orçamentária 
5.12.2003 Debates 6.12.2003 473 
5.12.2003 11 a Extraordinária da 12.12.2003 1053 

Comissão de Defesa 
do Consumidor e do 

Contribuinte 
9.12.2003 109" Ordinária 11.12.2003 830 
9.12.2003 278 Ordinária da 12.12.2003 1053 

Comissão de 
Assuntos Municipais e 

ReQionalizacão 
9.12.2003 77" Extraordinária 13.12.2003 1189 
9.12.2003 268 Extraordinária da 13.12.2003 1221 

Comissão de Direitos 
Humanos 

9.12.2003 788 Extraordinária 16.12.2003 1238 
9.12.2003 31 8 Ordinária da 17.12.2003 1337 

Comissão de 

~-----------~------------~ 



Transporte, 
Comunicação e Obras 

Públicas 
9.12.2003 308 Ordinária da 30.12.2003 2256 

Comissão do 
Trabalho, da 

Previdência e da Ação 
Social 

10.12.2003 11 oa Ordinária 12.12.2003 989 
10.12.2003 328 Ordinária da 12.12.2003 1054 

Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos 

Naturais 
10.12.2003 308 Ordinária da 12.12.2003 1055 

Comissão de 
Educação, Cultura, 

Ciência e Tecnologia 
10.12.2003 398 Extraordinária da 12.12.2003 1057 

Comissão de 
Administracão Pública 

10.12.2003 198 Ordinária da 12.12.2003 1058 
Comissão de Redacão 

10.12.2003 328 Ordinária da 13.12.2003 1223 
Comissão de 
Fiscalização 
Financeira e 

Orçamentária 
10.12.2003 348 Extraordinária da 13.12.2003 1225 

Comissão de 
Constituicão e Justica 

10.12.2003 798 Extraordinária 16.12.2003 1280 
10.12.2003 soa Extraordinária 16.12.2003 1292 
10.12.2003 7a Extraordinária da 19.12.2003 1663 

Comissão de 
Educação, Cultura, 

Ciência e Tecnologia 
10.12.2003 338 Ordinária da 30.12.2003 2258 

Comissão de Direitos 

~------------~------------~ 



Humanos 
10.12.2003 29" Ordinária da 30.12.2003 2259 

Comissão de Defesa 
do Consumidor e do 

Contribuinte 
10.12.2003 23" Extraordinária da 30.12.2003 2260 

Comissão de 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 37" REUNIÃO ESPECIAL, EM 24/1112003 
Presidência do Deputado Mauri Torres 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presenças - Destinação da reunião - Leitura de 
mensagens - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado 
Carlos Pimenta - Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva -
Apresentação musical - Palavras do Sr. Marcelo Landi Malte -
Exibição de vídeo - Palavras do Sr. Nelson Savioli - Exibição de vídeo 
- Entrega de placas - Palavras do Sr. Presidente - Exibição de vídeo -
Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem as Deputadas e os Deputados: 
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Luiz Fernando Faria - Adalclever 

Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Biel 
Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico 
Simões - Dalrno Ribeiro Silva - Domingos Sávio - Doutor Viana - Fábio 
Avelar - Gil Pereira - lvair Nogueira - José Henrique - Laudelino 
Augusto - Maria Olívia - Mauro Lobo - Paulo Cesar - Ricardo Duarte -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Wanderley 
Ávila - Weliton Prado. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Às 20h15min, declaro 

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

Ata 
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. 
Deputado Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras 
Públicas, ex-Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, 

~-----------~------------~ 
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representando o Governador do Estado, Sr. Aécio Neves; Deputado 
Federal Romeu Queiroz, ex-Presidente da Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais, neste ato representando o Presidente da Câmara 
Federal, Deputado Federal João Paulo Cunha; Nelson Savioli, 
Superintendente Executivo da Fundação Roberto Marinho; Marcelo 
Landi Malte, Diretor Regional da TV Globo Minas; Senador Aelton 
Freitas e Deputados Carlos Pimenta e Dalmo Ribeiro Silva, autores 
dos requerimentos que deram origem a esta homenagem. 

Registro de Presenças 
O locutor - Registramos a presença em Plenário dos Exmos Srs. 

Jaime Monjardim, Diretor do Núcleo de Novelas da Rede Globo; 
Rosália Dayrel, representando o Senador Eduardo Azeredo; Deputado 
Federal Athos Avelino; Manuel Frederico Pinheiro da Silva, Cônsul de 
Portugal; Luiz Roberto Nascimento, Secretário da Cultura; Deputado 
João Leite, Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes; 
Eduardo Prates Octaviani Bernis, Presidente da Associação Comercial 
de Minas; João Bosco Torres, Presidente da Associação Mineira de 
Rádio e Televisão · AMIRT -; e do mineiro Marcus Viana, músico e 
produtor musical, autor das trilhas sonoras de maior sucesso da TV 
brasileira, como "Terra Nostra", "O Clone" e a "Casa das Sete 
Mulheres", entre outras. 

Destinação da Reunião 
O locutor · Destina-se esta reunião a homenagear a TV Globo 

Minas, que comemora 35 anos de atividades, e a Fundação Roberto 
Marinho, pelo transcurso do seu 25° aniversário. 

Leitura de Mensagens 
O locutor · Antes de darmos prosseguimento a esta solenidade, 

gostaríamos de ler a mensagem enviada pelo Sr. Ministro Nilmário 
Miranda, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos.(· Lê:) 

"Em nome da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República, envio as congratulações em razão dos 35 
anos da Rede Globo Minas e dos 25 anos da Fundação Roberto 
Marinho. Como testemunha da história, a Globo Minas tem reafirmado 
seu papel de vigilante do processo democrático e do importante 
parceiro da luta pela garantia dos direitos humanos em Minas Gerais. 
Num Estado com forte tradição republicana, a Rede Globo Minas 
representa os ideais próprios dos mineiros pela construção de uma 

~-----------~------------~ 
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Nação com mais igualdade social e direitos para todos. 

É com satisfação que felicito também o Sr. Marcelo Matte, que, à 
frente da emissora em Minas Gerais e amparado por princípios éticos, 
renova a cada dia o exercício jornalístico no nosso Estado.". 

Gostaríamos de ler também a mensagem enviada pelo Ministro de 
Estado dos Transportes Anderson Adauto Pereira. (-Lê:) 

"Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, no momento em 
que essa Casa presta tão importante homenagem aos 35 anos da TV 
Globo Minas e aos 25 anos da Fundação Roberto Marinho, quero 
apresentar meus cumprimentos e ressaltar a importância que a Rede 
Globo de Televisão tem para Minas Gerais, onde presta um valioso 
serviço, levando informação e entretenimento ao povo mineiro. 

Aproveito este momento para também parabenizar o jornalista 
Marcelo Matte pela justa homenagem que recebe do povo de Minas 
Gerais, aqui representado por seus Deputados Estaduais, que é a 
concessão do título de cidadão honorário. 

Que a Rede Globo de Televisão e a Fundação Roberto Marinho 
continuem prestando a Minas e ao País o mesmo nível de importantes 
serviços é o nosso desejo, no momento em que nos associamos a 
esta homenagem". 

Execução do Hino Nacional 
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que 

será interpretado pelo Coral Lírico de Minas Gerais da Fundação 
Clóvis Salgado, sob a regência do Maestro Sílvio Viegas. 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Palavras do Deputado Carlos Pimenta 

Exmos. Srs. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, Deputado Mauri Torres, por cujo intermédio 
cumprimento os Srs. Deputados Estaduais e Federais presentes; 
Secretário de Transportes e Obras Públicas, Deputado Agostinho 
Patrus; Deputado Federal Romeu Queiroz; Superintendente Executivo 
da Fundação Roberto Marinho, Nélson Savioli; Diretor Regional da TV 
Globo Minas, Marcelo Landi Matte, em cuja pessoa cumprimento 
todos os funcionários da TV Globo Minas e das demais afiliadas do 
Estado de Minas Gerais; Senador Aélton Freitas; Deputado Estadual 
Dalmo Ribeiro Silva; Secretário de Estado João Leite; senhoras e 
senhores. 
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A TV Globo Minas, ao completar 35 anos de presença em nosso 

Estado, além de levar ao ar a melhor programação da televisão 
brasileira, com qualidade internacionalmente reconhecida, tem 
permanentemente divulgado a terra e o povo de Minas Gerais. 

A TV Globo, fundada em 1965 na cidade do Rio de Janeiro, pelo 
grande jornalista Roberto Marinho, veio para Belo Horizonte em 1968, 
por entender a mídia como instrumento de organização social. Jamais 
abriu mão de seus princípios, o que tem sustentado suas ações, 
decisões e opiniões, assegurando força e integridade em todas as 
suas atividades. 

Esta homenagem prestada pela Assembléia Legislativa vem atestar 
não apenas a excelência do jornalismo diariamente levado ao ar, mas, 
sobretudo, uma filosofia de trabalho que tem procurado captar a 
essência da alma mineira. 

A liderança construída ao longo desses anos, tanto da Rede Globo 
como da TV Globo Minas, deve-se ao seu rigor profissional aliado a 
investimentos em tecnologia e qualificação dos funcionários, sem 
dúvida, o seu maior patrimônio. Como resultado, o canal mineiro tem 
funcionado como um celeiro de talentos no jornalismo e em funções 
técnicas, fazendo com que profissionais aqui revelados brilhem por 
todo o Brasil. 

Dirigida pelo dinâmico jornalista Marcelo Malte, hoje particularmente 
homenageado pelo nosso colega e Secretário de Estado Agostinho 
Patrús, a Globo Minas vem investindo cada vez mais na 
regionalização do jornalismo e do esporte, com maior inserção das 
notícias locais em rede nacional e cobertura dos jogos das equipes 
mineiras no campeonato brasileiro de futebol. Certamente, a Globo 
Minas será a primeira emissora brasileira a anunciar, com orgulho, a 
conquista do campeonato brasileiro de 2003 pelo Cruzeiro Esporte 
Clube, no próximo domingo. 

Ao mesmo tempo, incentiva a cultura do nosso Estado, pela 
promoção importantes ações sociais. Assim, a Globo Minas divulga e 
preserva a nossa seresta, numa parceria com o SESC-MG, por todo o 
território mineiro, com o projeto Minas ao Luar. Outra parceria cultural 
digna de nota é que faz com a Fundação Clóvis Salgado, levando à 
cidade de Belo Horizonte, entre os meses de abril e setembro, os 
Concertos no Parque. 

~-----------~------------~ 
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Gerado, recentemente, no Mineirinho, o Criança Esperança, em 

associação com a UNICEF, além de ter sido o maior espetáculo da 
televisão brasileira, que obteve um número recorde de doações, 
resultou no Espaço Criança Esperança, complexo sócio-educativo 
integrado a várias instituições da Capital, com áreas de lazer e aulas 
de esporte, dança e artes. 

A comunidade mineira tem sido contemplada com projetos do porte 
do Ação Global, verdadeiro mutirão da cidadania e da ação social. 

A Globo Minas tem veiculado por todo o Brasil, para a Europa e para 
diversos países o noticioso "Bom Dia, Minas" e o "Terra de Minas", 
com belíssimas reportagens dedicadas às paisagens, à culinária, ao 
turismo e ao patrimônio cultural do Estado. 

Para entender o tamanho dessa empresa que, sem dúvida alguma, 
é o maior complexo de comunicação do nosso Estado, basta verificar 
os números: 255 funcionários, 224 municípios cobertos em Minas 
Gerais, líder de audiência em todas as faixas de horário, 24 horas no 
ar, líder do mercado publicitário, recorde em transmissões ao vivo de 
jogos dos clubes mineiros, 35 anos de mercado, de janeiro a setembro 
de 2003 líder absoluta das 35 maiores audiências em Belo Horizonte, 
2 horas e 30 minutos diários de jornalismo local, três unidades móveis 
de jornalismo, uma unidade móvel de eventos e oito unidades 
portáteis de jornalismo. TV Globo Minas, cobertura de 100% do 
Estado, 90% da população, mais de sete afiliadas em Minas Gerais, 
das quais destaco, com muito orgulho, a TV Grande Minas de Montes 
Claros, também homenageada pelo Legislativo mineiro e aqui 
representada pelo nosso amigo, o competente jornalista Heitor. 

Desejamos que a TV Globo Minas dê continuidade a esse trajeto de 
sucesso junto ao povo mineiro e também ao aprofundamento no 
enfoque regional, divulgando sempre mais a nossa gente, nosso 
esporte, nossos artistas e nossos talentos. Parabéns, Globo Minas, 
pelos 35 anos de jornalismo sério e respeitado! Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
Exmos. Srs. Deputado Mauri Torres; Secretário de Estado de 

Transportes e Obras Públicas e Deputado por esta Assembléia 
Legislativa, Agostinho Patrús; Deputado Romeu Queiroz, 
representando o Presidente da Cãmara dos Deputados, Deputado 
João Paulo; Nélson Savioli, Marcelo Landi Malte, a quem saúdo por 

~-----------~------------~ 
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este dia feliz para o nosso Estado e por tê-lo entre os mineiros e 
mineiras; Senador Aélton Freitas, Deputado Carlos Pimenta, colega 
Deputado e Secretário João Leite, Secretário Luiz Roberto 
Nascimento e Silva, autoridades educacionais, Srs. Prefeitos, 
Vereadores, amigos, família da TV Globo Minas Gerais e Fundação 
Roberto Marinho. 

Sob a aura inspiradora que faz repousar sobre todos nós a presença 
inafastável e inesquecível do grande brasileiro Roberto Marinho, 
celebramos hoje, solenemente, na Casa do povo de Minas Gerais, a 
vitória de um ideal. Ideal que adquiriu múltiplas formas, tanto é que, 
hoje, alimentados pela seiva comum, estamos a saudar dois ramos 
que encontraram firme sustentação na coragem e na determinação de 
Roberto Marinho. São 35 anos da TV Globo Minas e 25 anos da 
Fundação Roberto Marinho. Reservou-me o destino o privilégio maior 
de fazer esta saudação ao Jubileu de Prata da Fundação, uma das 
mais respeitadas sementeiras da educação deste País. 

Seguia o ano de 1977, tempo de dúvidas e de inquietações. Mas o 
espírito empreendedor do jornalista Roberto Marinho, que nunca se 
abateu, saltava para uma nova aventura, impulsionado pelo desejo de 
contribuir, por meio do uso dos meios de comunicação, para a solução 
dos problemas educacionais da rnaioria da população brasileira. 
Nascia, então, a Fundação Roberto Marinho, que, ao longo de sua 
profícua existência, empreendeu iniciativas que se tornaram 
elementos sólidos de um universo ilimitado do conhecimento e da 
inteligência, investindo decisivamente em ações que ajudam o Brasil a 
se tornar um País menos desigual no tocante à educação. 

Fiel ao propósito para o qual foi concebida, a Fundação Roberto 
Marinho desenvolve os mais respeitados projetos educacionais em 
todo o País, nas áreas de ensino básico, educação extracurricular, 
patrimônio histórico, cultural e natural. Para tanto, adotou em todos os 
seus projetos o modelo de parceria, atuando conjuntamente com 
empresas privadas, entidades governamentais, associações 
comunitárias, organismos internacionais e sindicatos. 

Aliás, dessa capacidade de construir bons relacionamentos resultou 
um padrão de excelência que logo foi reconhecido, fazendo da 
instituição uma das mais importantes e atuantes entidades do terceiro 
setor do Brasil. 

~-----------~------------~ 
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Assim, na aventura de instituir a Fundação Roberto Marinho, o mais 

extraordinário a destacar é o apoio que ela conseguiu reunir em torno 
de suas próprias ações. Em lugar dos ciúmes competitivos e dos 
interesses corporativos, o que surgiu e se impôs foi o espírito de 
colaboração, com base na compreensão profunda de que o melhor 
para o Brasil é desenvolver uma educação moderna, capaz de 
funcionar como alavanca de desenvolvimento regional, nacional e 
internacional. 

As ações da Fundação Roberto Marinho ao longo de sua história 
resultaram em números que dão a exata medida de sua atuação, 
firmando-se sempre como escudeira permanente das legítimas 
tradições do povo brasileiro. 

Utilizando-se das mais modernas técnicas de comunicação para 
levar educação a quem precisa, a Fundação Roberto Marinho criou o 
Telecurso 2000, que atingiu mais de 750 mil brasileiros, só no ano 
passado, somando mais de 2 milhões de alunos que já freqüentaram 
as salas de aula do projeto desde o seu lançamento em 1995. 

Aos jovens e adultos que não puderam concluir seus estudos 
básicos na época adequada, descortina-se a oportunidade de fazê-lo. 
Assim, milhares de pessoas em todo o Brasil conquistam uma 
capacitação mínima para o mercado de trabalho. 

Tornar a ciência um aprendizado prazeroso também é uma 
preocupação constante da Fundação Roberto Marinho. É a partir 
dessa compreensão que milhões de pessoas têm a oportunidade de 
assistir semanalmente ao programa "Globo Ciência", na TV Globo e 
no canal Futura. Mas não pára nisso. No meio acadêmico, o Prêmio 
Jovem Cientista transformou-se em um marco. 

Já são 20 anos de incentivo à pesquisa científica e à busca de 
soluções criativas para novos desafios em todas as partes do território 
brasileiro. Nessas circunstâncias, é inegável que a Fundação Roberto 
Marinho responde ao objetivo fundamental de alcançar o pleno 
domínio da ciência e das tecnologias dela decorrentes, com uma clara 
noção de problemas que faça do saber um instrumento do diagnóstico 
das causas do atraso e um fator de aceleração do progresso. 

Além disso, a Fundação implementou mais de 80 projetos de 
preservação e valorização dos bens históricos e culturais brasileiros, 
com a recuperação de museus, igrejas, capelas, conventos, casarões, 

~------------~------------~ 
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teatros, centros e monumentos históricos em mais de 30 cidades 
brasileiras. Nesse particular, o trabalho da Fundação Roberto Marinho 
em favor de Minas Gerais e de nosso patrimônio histórico e cultural 
merece um capítulo especial, que nos sugere uma profunda reflexão e 
gera um elevado reconhecimento por parte de todos os parlamentares 
presentes. Logo em seus primeiros anos, a Fundação e os seus 
parceiros já entregavam os trabalhos de restauração da Igreja de 
Nossa Senhora do Rosário, no Serro, e as restaurações, por 
intermédio do Programa de Obras Urgentes de Minas Gerais, de 
igrejas como a do Senhor Bom Jesus da Lapa e Nossa Senhora do 
Rosário, em Chapada do Norte; São Francisco de Assis, em Belo 
Horizonte; Nossa Senhora dos Anjos, em Mariana; a Casa de Chica 
da Silva, em Diamantina; e o casario de Tiradentes. 

Por ser a educação tratada pela Fundação Roberto Marinho num 
sentido mais amplo, não foram descuradas as ações em favor do meio 
ambiente. Dessa forma, além de campanhas de preservação da 
natureza, a Fundação criou projetos e programas de educação 
ambiental voltados à conscientização de crianças, jovens e adultos 
sobre a necessidade de preservar o nosso rico ecossistema. Porém, a 
Fundação Roberto Marinho reconhece como o seu maior desafio a 
criação, em 1997, do Futura, o primeiro canal privado de educação do 
País, com 24 horas de programação, mantido por 14 instituições, 
entre empresas privadas, grupos de comunicação, institutos e 
fundações, todas igualmente comprometidas com projetos 
educacionais. Hoje, o Canal Futura conta com um público de mais de 
1 O milhões de telespectadores. 

Por meio de rápidas pinceladas, neste momento histórico para o 
parlamento mineiro, salta-nos uma certeza: mais do que executar 
projetos e alcançar metas, a Fundação e seus parceiros vêm alçando 
elevados vôos e realizando grandes sonhos, sempre em busca da 
dignidade do povo brasileiro e particularmente deste chão de Minas 
Gerais. 

Para encerrar, Sr. Presidente, a existência da Fundação Roberto 
Marinho e os resultados obtidos merecem a especial atenção e a 
gratidão deste parlamento mineiro, levando-nos, sempre, a percorrer 
caminhos pavimentados por uma só convicção: podemos olhar com 
os olhos voltados para o futuro e com o sentimento no coração, olhar 

~-----------~------------~ 
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de perto o futuro e compreender que educação é tudo. 

Apresentação Musical 
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a apresentação de um 

dos raros coros profissionais brasileiros, o Coral Lírico de Minas 
Gerais da Fundação Clóvis Salgado, sob a regência do Maestro Sílvio 
Viegas. 

O Coral Lírico fez sua primeira apresentação em 1971, na 
inauguração do Grande Teatro do Palácio das Artes. Atualmente com 
58 vozes, o Coral Lírico foi regido por renomados maestros desde sua 
fundação e teve participação expressiva, ao lado da Orquestra 
Sinfônica de Minas Gerais, em espetáculos variados. 

O Coral Lírico de Minas Gerais, sob a regência do Maestro Sílvio 
Viegas, apresentará duas músicas: "O Coro dos Toureiros", trecho da 
Ópera "La Traviatta", de Giuseppe Verdi, e "O Dia della Aymore", da 
Ópera "O Guarani", de Carlos Gomes, tendo esta última como solista 
o barítono Ramiro Souza Silva. 

- Procede-se à apresentação musical. 
O locutor- Agradecendo ao Coral Lírico de Minas Gerais a brilhante 

apresentação, estendemos nossas congratulações ao Maestro Sílvio 
Viegas e passamos a palavra, para seu pronunciamento, ao Sr. 
Marcelo Landi Matte, Diretor Regional da TV Globo Minas, agraciado 
com o título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais, em 
solenidade realizada no Palácio da Liberdade. A concessão do 
referido título foi feita pelo Sr. Governador por meio do Decreto n° 
43.056, em 2/12/2002, a requerimento do Secretário Agostinho Patrús. 

Palavras do Sr. Marcelo Landi Matte 
Exmo. Sr. Deputado Mauri Torres, Presidente da Assembléia 

Legislativa de Minas Gerais; Exmo. Sr. Deputado Agostinho Patrús, 
Secretário de Transportes e Obras Públicas, representando o 
Governador do Estado; Exmo. Sr. Deputado Federal Romeu Queiroz, 
representando o Deputado João Paulo, Presidente da Câmara dos 
Deputados; Sr. Nélson Savioli, Superintendente Executivo da 
Fundação Roberto Marinho; Exmo. Sr. Senador Aélton Freitas; Exmo. 
Deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento que deu origem à 
Homenagem aos 35 anos da Globo Minas; Exmo. Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, que deu origem à homenagem aos 25 anos da 
Fundação Roberto Marinho; Exmo. Srs. Secretários Luiz Roberto 

~------------~------------~ 
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Nascimento e Silva, João Leite e Agostinho Patrús; Srs. Secretários 
Municipais; Prefeitos; amigos publicitários, cordiais colegas de outros 
veículos; cordiais Diretores das emissoras afiliadas da Globo Minas no 
interior do Estado; Jaime Monjardim, nosso Diretor de Núcleo; nosso 
querido mineiro e Diretor Musical Marcus Viana, autor, entre outros 
sucessos, da trilha do Programa "Terra de Minas"; senhores membros 
do Coral Lírico da Fundação Clóvis Salgado, pela emocionante 
apresentação - particularmente para mim, que sou filho de uma 
professora de canto lírico e genro de uma cantora das Rádios 
Nacional e Inconfidência Mineira de Venda Nova. 

Meus caros amigos, vizinhos, parentes, colegas da TV Globo Minas, 
perdoem-me se me esqueci de alguém. Nós, mineiros, herdeiros de 
Guimarães Rosa e Drummond, temos de estar atentos às sutilezas 
das palavras e às veredas do relacionamento. 

Em nome da família Marinho e dos nossos 8 mil funcionários, 256 
dos quais aqui em Belo Horizonte, muitos aqui presentes, gostaria de 
agradecer a homenagem que esta Casa presta ao aniversário dos 35 
anos da Globo Minas, homenagem que nos emociona e nos dignifica, 
especialmente neste ano em que sofremos com a morte do fundador 
das Organizações Globo, jornalista Roberto Marinho. 

O Dr. Roberto admirava a história, a arte e a cultura dos mineiros. 
Conhecia e visitava freqüentemente Belo Horizonte e as cidades 
históricas. Determinou à Fundação Roberto Marinho que 
desenvolvesse aqui o seu primeiro projeto para recuperação da Igreja 
Nossa Senhora do Rosário, na cidade do Serro, em 1980. A seguir, 
tivemos a recuperação do Colégio do Caraça, da Igreja do Rosário de 
Ouro Preto, da Matriz de Santo Antônio em Tiradentes, da Igreja do 
Carmo em Mariana, do Museu de Arte da Pampulha e de tantos 
outros monumentos do patrimônio histórico em Minas Gerais. 

Aqui, inspirados pelo Dr. Roberto, aprendemos a investir em 
educação e cidadania. Nasceu em Minas Gerais o projeto Ação 
Global, que mais tarde transformou-se no grande programa nacional. 

Os projetos de educação à distância, os telecursos de 1 o e 2° graus 
já formaram milhares de mineiros. 

Temos hoje, no aglomerado da Serra, o espaço Criança Esperança, 
em parceria com o UNICEF, a PUC e a Prefeitura, que educa e 
desenvolve auto-estima em mais de mil crianças e adolescentes. 

~-----------~------------~ 
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Temos aqui o projeto Amigos da Escola, os Concertos no Parque, 

as seresta do Minas ao Luar, o Natal sem Fome e muitos outros 
projetos desenvolvidos com uma rede de parcerias com hospitais, 
creches, instituições culturais e filantrópicas das mais variadas. 

Para os companheiros da Globo Minas, o Dr. Roberto não foi 
apenas uma referência de espírito empreendedor e ousadia, mas foi 
também o criador da diretriz que orienta a atuação de nossa empresa 
aqui em Minas há 35 anos: desenvolver de maneira intransigente o 
País e nossos valores regionais, colaborando, assim, para a 
construção de um ambiente justo, solidário, desenvolvido e eticamente 
responsável. 

Por isso a nossa obsessão com a mineiridade. Aquele tão 
característico jeito mineiro de ser, olhar, agir se manifesta em todos os 
nossos produtos, projetos, parcerias, relações comerc1a1s e 
institucionais. Acreditamos que essa é a razão e o segredo do nosso 
sucesso: agir globalmente e pensar mineiramente, sucesso que se 
traduz no fantástico incremento de nossa audiência nos últimos anos. 
Em 2003, nossa audiência cresceu 10% em relação ao ano passado, 
que já havia crescido 1 O% em relação ao ano anterior, atingindo a 
marca dos 65% dos televisores ligados em horário nobre. Este ano, 
dos 35 programas com maior audiência em Minas Gerais, todos os 35 
são da Globo, segundo dados do IBOPE. 

Somos globalizados quando compartilhamos do esforço da Rede 
Globo para se consolidar com uma das maiores empresas 
multinacionais genuinamente brasileiras. A Globo exporta seus 
produtos para mais de 130 países, destacando os nossos programas 
regionais "Bom Dia, Minas" e "Terra de Minas". 

Somos globalizados e mineiros quando mostramos nossa terra e 
nossa gente em todos os telejornais nacionais, contribuindo para que 
Minas Gerais seja incluída nos diagnósticos e nas soluções dos 
grandes desafios brasileiros. 

Exmo. Sr. Deputado Carlos Pimenta, autor da proposta de 
homenagem aos 35 anos da Globo Minas, nosso prestígio e sucesso 
são construídos pelos 17 milhões de mineiros que nos assistem todos 
os dias nos 853 municípios do Estado. Nossos telespectadores, 
clientes e parceiros se reconhecem e se identificam no conteúdos dos 
nossos programas e transformam a nossa tela eletrônica numa janela 
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mineira para o mundo. Muito obrigado. 

Exibição de Vídeo 
O Sr. Marcelo Landi Matte - Senhoras e senhores, veremos agora 

um vídeo que é produto de um ensaio que fizemos entre o final do ano 
passado e o início deste ano, periodicamente um exercício de 
reinvenção da empresa. Procuramos redefinir o nosso foco, a nossa 
missão, os nossos objetivos, os nossos papéis dentro da organização. 
Esse ensaio resultou num vídeo que definimos como a missão da TV 
Globo Minas e das Organizações Globo. Construímos o seu texto com 
a ajuda dos nossos acionistas e até do Dr. Roberto Marinho. 

Quando o vídeo estava em processo de edição, o Dr. Roberto 
faleceu e tivemos a oportunidade de mostrá-lo, em nossos intervalos 
comerciais, na semana da morte do Dr. Roberto. Mostramo-lo também 
a alguns clientes, algumas agências, e alguns amigos também 
conhecem esse produto, que é a melhor definição do que somos e, 
principalmente, do que queremos ser com a ajuda dos senhores. 

Gostaria que acompanhassem a sua exibição con'osco. 
- Procede-se à exibição de vídeo. 
O Sr. Marcelo Landi Matte - Senhoras e senhores, gostaria, ainda, 

de agradecer a homenagem que recebi desta Casa hoje, à tarde, no 
Palácio, com o Governador Aécio Neves, de quem recebi o honroso 
título de cidadão mineiro. 

Gostaria de agradecer especialmente ao Governador o carinho, a 
gentileza e a cordialidade das palavras com que me recebeu no 
Palácio, hoje à tarde. 

Senhoras e senhores, permitam-se agora adotar tom mais coloquial 
nesta cerimônia para agradecer ao caríssimo Deputado e Secretário 
Agostinho Patrus, padrinho, a iniciativa de conceder-me o título de 
cidadão mineiro. Sem falsa modéstia, Deputado, era só o que faltava 
em meu currículo. 

Aqui chegamos há seis anos: eu, lsabela e nossos filhos, Pedro, 
Rafael e Gabriela. Esse tem sido tempo de aprendizado e admiração, 
especialmente pela generosidade, pelo bom coração e pela cordial 
vizinhança dos mineiros. 

"Minas são muitas", é um chavão; os mineiros, vários, mas, com 
cada um deles, tenho aprendido muito. Aprendi, por exemplo, que os 
mineiros são concisos. Logo no primeiro dia de aula, minha filha 
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Gabriela entendeu que "chega pra lá", no banco da escola, pode ser 
resumido por "arreda um bocadinho", expressão de objetividade 
admirável. 

Aprendemos que os mineiros têm fé e defendem suas convicções. O 
Dr. Neilor Lasmar, por exemplo, é capaz de colocar dez parafusos em 
seu tornozelo e ainda insistir que você ficou melhor que antes da 
fratura. Saímos da clínica acreditando que as pessoas deveriam 
nascer com parafusos. Isso se chama fé, um dos traços mais 
marcantes da mineiridade. 

É verdade que a crença por aqui é muito característica, muito 
particular. Nosso Cardeal D. Serafim garante-me que torcer contra o 
Atlético é pecado. Para os mineiros, futebol também é uma religião. 

Outro dogma típico da terra é o sentimento de família. Tão intenso, 
que só aqui somos capazes de gostar da sogra mineira, Nanei, e de 
ficar amigo do cunhado mineiro, José Carlos. 

Em Minas, fui muito bem recebido no ambiente de trabalho. Entre 
colegas e colaboradores, tenho bons e sinceros amigos, que encontro 
nesta cerimônia. Com os queridos Ângela Gutierrez e Omar Perez, 
aprendi que é possível ser elegante e sofisticado sem perder a 
simpatia e a simplicidade. 

Mineiro é, acima de tudo, bom caráter, como o mestre Telê Santana, 
referência ética, não pelo discurso, mas pelo exemplo. 

Aprendemos que não há melhor vizinho que um mineiro, como o 
casal Rogério e Sandra. Aqui, nossos filhos têm muitas casas e 
famílias, tendo em todas boa acolhida, mesa farta e, principalmente, 
prosa bem-humorada. 

Nas caminhadas e nas trilhas com o Felipão ou o Tito, aprende-se 
que em Minas toda distância é curta e qualquer desafio, muito 
pequeno. Nas partidas de tênis com os amigos Macarrão e Duílio, 
percebe-se que os mineiros são generosos na derrota e discretos na 
vitória. 

Caro Deputado e padrinho Agostinho Patrus, o título de cidadão 
mineiro chega em boa hora. Tenho muito orgulho da terra em que 
nasci, o Rio Grande do Sul, mas confesso que já estava um pouco 
cansado das piadas de gaúcho contadas pelo amigo Ramón Cardoso. 
Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Nelson Savioli 

~------------~------------~ 



14 
Exmos. Srs. Deputado Mauri Torres, Presidente da Assembléia 

Legislativa; Exmo. Sr. Agostinho Patrus; Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, na pessoa do qual cumprimento as demais autoridades 
presentes; senhoras e senhores, sou paulista, tenho residência no Rio 
de Janeiro e tive a ventura de morar em Ouro Preto na década de 70. 
Lá, em Vila Rica dei-Rey, caminhei pelas mesmas pedras em que os 
Inconfidentes deixaram suas pegadas, ensinando o caminho para a 
Independência e para a República. 

Vivenciei também o silêncio respeitoso das naves das Igrejas do 
Pilar e de São Francisco de Assis, quando comecei a entender e a 
admirar o barroco tropical do mestre Aleijadinho e as cores morenas 
do grande Ataíde. 

Décadas se passam, e os deuses- e o José Roberto Marinho, nosso 
Presidente da Fundação - dão-me a honra de aqui, nesta Casa das 
leis do povo mineiro, para representar a Fundação Roberto Marinho, 
homenageada pelos seus esforços nos recentes 25 anos, por 
iniciativa do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a quem agradeço 
profundamente. 

A fundação teve o privilégio de contar, entre seus Secretários-
Gerais, com um mineiro ilustre e cheio de luzes: lves Alves, que 
empresta seu honroso nome para o Centro Cultural de Tiradentes. É 
prazeroso também para a entidade ser lembrada aqui nesta 
homenagem à TV Globo Minas e ao Marcelo Matte, amigo de Minas 
Gerais e da Fundação Roberto Marinho. 

A fundação é o Dr. Roberto Marinho. Há 25 anos, ele a criou com a 
missão de contribuir para a diminuição do déficit educacional dos 
brasileiros por meio dos meios de comunicação. Ele afirmou também 
que o trabalho em parceria com outros bons brasileiros e outras 
empresas seria a espinha dorsal da sua atuação fundacional. Hoje 
temos orgulho do que já fizemos, juntamente com nossos parceiros, 
nos campos da educação de jovens e adultos, da educação para o 
patrimônio e da educação para a preservação do meio ambiente; mas 
preferimos olhar para a frente e planejar como poderemos continuar, 
modesta e conscientemente, a ajudar os brasileiros a criar uma nação 
em que educação seja tudo. 

O Dr. Roberto foi um grande amigo de Minas Gerais. E esse amor 
pelas Gerais se traduziu em dezenas de projetos da fundação neste 
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Estado, com ênfase nas cidades históricas. E, para continuar esse 
caso de amor com os mineiros, certamente teremos muitos outros 
projetos educacionais nesta terra, que gerou grandes brasileiros, 
como Tiradentes, Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves. A eles me 
permitam juntar, pelo seu amor a este povo, o Dr. Roberto Marinho e 
lembrar as brumas poéticas de ltabira, a integração nacional do Velho 
Chico, o ouro saudoso de Vila Rica, os diamantes do Serro; pois são 
todos - Tiradentes, Juscelino, Tancredo e Roberto Marinho -
diamantes. Diamantes, mas não brutos, porque sensíveis às 
manifestações artísticas dos novos tempos; lapidados, mas não 
imóveis em sua forma, porque criativos em buscar outras sendas para 
a afirmação nacional; reluzentes, mas não egocêntricos, porque 
conseguiram juntar à sua luz própria o reflexo das luzes de todos os 
brasileiros. E são eternos, porque moram em nossos corações. Muito 
obrigado. 

Exibição de Vídeo 
O Sr. Nelson Savioli - Gostaria de exibir para vocês um pequeno 

vídeo que tenta mostrar nossas ações nos últimos 25 anos. 
- Procede-se à exibição de vídeo. 

Entrega de Placas 
O locutor- Senhoras e senhores, neste momento, o Sr. Presidente, 

juntamente com o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do 
requerimento que deu origem à homenagem aos 25 anos da 
Fundação Roberto Marinho, fará a entrega de placa alusiva à 
homenagem ao Sr. Nélson Savioli, que contém os seguintes dizeres: 
"A história da Fundação Roberto Marinho confunde-se com o 
desenvolvimento da teleducação no Brasil. Por meio de iniciativas 
inéditas e utilizando modernas técnicas de comunicação, essa 
instituição tem levado educação e cultura à maioria da população, 
destacando-se como uma das mais importantes e atuantes entidades 
do terceiro setor no País. A homenagem da Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais a essa Fundação, que, desde 1977, vem realizando o 
sonho de um Brasil melhor". 

- Procede-se à entrega da placa. 
O locutor - O Sr. Presidente, juntamente com o Deputado Carlos 

Pimenta, autor do requerimento que deu origem à homenagem aos 35 
anos da TV Globo Minas, fará entrega ao Sr. Marcelo Landi Matte de 
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placa alusiva a esta homenagem, que contém os seguintes dizeres: 
"É grande a responsabilidade de uma emissora de televisão líder 
absoluta de audiência. A TV Globo Minas, além de valorizar o 
patrimônio natural e cultural mineiro, vem desempenhando de forma 
exemplar sua missão de levar educação, entretenimento e informação 
de qualidade para todo o Estado. A homenagem do Legislativo 
Estadual a essa emissora pelos seus 35 anos de serviços prestados à 
sociedade". 

- Procede-se à entrega da placa. 
Palavras do Sr. Presidente 

Prezadas colegas Deputadas e prezados colegas Deputados que 
compõem este Plenário; Exmo. Sr. Secretário de Estado de Obras 
Públicas, Deputado Agostinho Patrus, ex-Presidente desta Casa, que, 
neste ato, representa S. Exa. o Governador Aécio Neves; Exmo. Sr. 
Deputado Federal Romeu Queiroz, ex-Presidente desta Casa, que, 
neste ato, representa o Presidente da Câmara dos Deputados, 
Deputado João Paulo Cunha; Exmos. Srs. Superintendente Executivo 
da Fundação Roberto Marinho, Nélson Savioli, e Diretor Regional da 
TV Globo Minas, Sr. Marcelo Landi Malte, pelos quais cumprimento 
toda a família da Globo aqui presente, que nos vem prestigiar e honrar 
nesta solenidade importante; Exmo. Sr. Senador Aélton Freitas; Exmo. 
Sr. Deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento que deu origem 
à homenagem aos 35 anos da TV Globo Minas; Exmo. Sr. Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem à 
homenagem aos 25 anos da Fundação Roberto Marinho; Exma. Sra. 
lsabela Scalabrini, esposa do homenageado Marcelo Malte, e seus 
filhos Pedro, Rafael e Gabriela; Sr. Secretário Deputado João Leite; 
Sr. Secretário Luiz Roberto Nascimento; funcionários e parceiros da 
TV Globo Minas; publicitários; demais familiares e amigos; senhores e 
senhoras. 

Neste momento de tríplice comemoração em que a Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais homenageia a TV Globo Minas, seu 
Diretor Marcelo Malte - tornando-se agora cidadão mineiro - e a 
Fundação Roberto Marinho, nossa primeira lembrança é a que evoca 
a sensibilidade e a inteligência de um grande homem de 
comunicação. Trata-se daquele que idealizou a fundação que traz o 
seu nome. 
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O jornalista Roberto Marinho, no vasto legado que ofereceu ao 

País, deixou-nos este notável instrumento para transformar em 
realidade um grande núrnero de sonhos. Sua preocupação, 
demonstrando a largueza de seu espírito público, era trazer soluções 
efetivas para os problemas educacionais que afetam a maioria dos 
brasileiros. 

Assim, a história da Fundação Roberto Marinho confunde-se com a 
história da teleducação no País, beneficiando jovens e adultos que 
não puderam concluir o ensino básico na época adequada. Mas 
essa visão da educação não a dissocia da cultura, do meio ambiente e 
do reconhecimento da identidade do País. Temos hoje, nessa 
organização, a comprometida proteção aos bens de nosso patrimõnio 
tanto material como imaterial. Desde a primeira hora, ressalte-se, 
Minas foi contemplada com a atenção da Fundação Roberto Marinho, 
com a restauração do belíssimo templo da Matriz do Serro. 

O interesse pela cultura de nosso Estado tem sido uma constante na 
programação da TV Globo Minas, várias vezes veiculada em rede 
nacional e constando nas atrações da Globo Internacional. O apoio às 
artes, em parcerias com o SESC-MG e a Fundação Clóvis Salgado, é 
complementado com relevantes projetos sociais, entre os quais se 
destacam o Ação Global, o Estação da Cidadania e o Amigos da 
Escola. 

Nada disso seria possível, porém, sem a garra e o empenho pessoal 
do jornalista Marcelo Malte, responsável pela direção da emissora. 
Duzentos e vinte e cinco municípios com um potencial de mais de 6 
milhões de espectadores usufruem, hoje, de uma programação que 
trata respeitosamente dos valores da gente mineira. Campanhas 
informativas e de interesse público têm ajudado desde a 
popularização do teatro mineiro até às atividades do zoológico de Belo 
Horizonte. A Globo Minas tem sido parceira de primeira linha de todas 
as entidades que procuram valorizar nossa inteligência, nossa cultura 
popular ou que defendem a preservação de nossos recursos naturais. 

A TV Globo Minas identifica-se com o que há de melhor em nosso 
Estado, preocupada com todos os aspectos do dia-a-dia da 
população. Pode-se afirmar que é uma TV cidadã e uma TV mineira. 
Portanto, o jornalista Marcelo Malte, à frente da emissora com todo o 
merecimento, pode ser justamente chamado um cidadão mineiro. Esta 
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Casa parabeniza a Fundação Roberto Marinho, a TV Globo Minas e 
Marcelo Matte em nome do povo que ela democraticamente 
representa. Muito obrigado. 

Exibição de Vídeo 
O locutor - Neste momento, será exibido o vídeo institucional "35 

anos da TV Globo Minas". 
- Procede-se à exibição de vídeo. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às 

autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e, 
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as 
Deputadas e os Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 
25, às 8h30min, e para a reunião extraordinária também de amanhã, 
às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a 
reunião ordinária, na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem 
do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição do dia 
25/11/2003.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 4" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
PARTICIPAÇÃO POPULAR, EM 18/11/2003 

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
André Quintão, Deputado Doutor Viana (substituindo este ao 
Deputado Mauro Lobo, por indicação da liderança do BPSP) e Sidinho 
do Ferrotaco (substituindo o Deputado Gustavo Valadares, por 
indicação da liderança do BPSP), membros da Comissão. Está 
presente, também, a Deputada Ana Maria Resende. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Sidinho do Ferrotaco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta. O Presidente, às 14h30min, suspende a 
reunião para análise das propostas de ação legislativa constantes na 
pauta. Reabertos os trabalhos, com a presença dos Deputados André 
Quintão, Mauro Lobo, lvair Nogueira e Sidinho do Ferrotaco 
(substituindo este ao Deputado Gustavo Valadares, por indicação da 
liderança do BPSP), passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, 
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compreendendo a discussão e a votação de propos1çoes que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são 
aprovados, em turno único, os pareceres sobre as seguintes 
propostas de ação legislativa, indicando-se, entre parênteses, a 
respectiva conclusão: n°s 11/2003 (pelo acatamento da proposta, com 
a realização de audiência pública, para discutir os sistemas de 
informação, monitoramento e avaliação da política de assistência 
social); 90/2003 (pelo acatamento da proposta na forma de 
requerimento); 91/2003 (pelo não-acatamento da proposta, por já 
estar contemplada no PPAG); 92/2003 (pelo acatamento da proposta 
na forma de requerimento); 93/2003 (pelo acatamento da proposta na 
forma de requerimento); 94/2003 (pelo não-acatamento da proposta, 
por já estar contemplada no PPAG); 95/2003 (pelo não-acatamento da 
proposta, por já estar contemplada no PPAG); 96/2003 (pelo não-
acatamento da proposta, por já estar contemplada no PPAG); 97/2003 
(pelo acatamento da proposta na forma de requerimento); 98/2003 
(pelo acatamento da proposta na forma de requerimento); 99/2003 
(pelo não-acatamento da proposta, por se tratar de matéria estranha 
ao PPAG); 100/2003 (pelo acatamento da proposta na forma de 
requerimento); 101/2003 (pelo acatamento da proposta na forma de 
emenda ao PPAG); 102/2003 (pelo acatamento da proposta na forma 
de emenda ao PPAG); 103/2003 (pelo não-acatamento da proposta, 
por já estar contemplada no PPAG); 104/2003 (pelo não-acatamento 
da proposta, por já estar contemplada no PPAG); 105/2003 (pelo não-
acatamento da proposta, por já estar contemplada no PPAG); 
106/2003 (pelo não-acatamento da proposta, por já estar contemplada 
no PPAG); 107/2003 (pelo acatamento da proposta na forma de 
emenda ao PPAG); 108/2003 (pelo não-acatamento da proposta, por 
já estar contemplada no PPAG); 109/2003 (pelo não-acatamento da 
proposta, por se tratar de matéria estranha ao PPAG); 110/2003 (pelo 
não-acatamento da proposta, por já estar contemplada no PPAG); 
111/2003 (pelo não-acatamento da proposta, por já estar contemplada 
no PPAG); 112/2003 (pelo não-acatamento da proposta, por já estar 
contemplada no PPAG); 113/2003 (pelo acatamento da proposta na 
forma de emenda ao PPAG); 114/2003 (pelo acatamento da proposta 
na forma de emenda ao PPAG); 115/2003 (pelo não-acatamento da 
proposta, por já estar contemplado no PPAG); 116/2003 (pelo não-
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acatamento da proposta, por já estar contemplada no PPAG); 
117/2003 (pelo acatamento da proposta na forma de emenda ao 
PPAG); 118/2003 (pelo acatamento da proposta na forma de emenda 
ao PPAG); 119/2003 (pelo não-acatamento da proposta); 120/2003 
(pelo acatamento da proposta na forma de emenda ao PPAG); 
121/2003 (pelo acatamento da proposta na forma de emenda ao 
PPAG); 122/2003 (pelo não-acatamento da proposta por ser 
semelhante a proposta apreciada em reunião anterior); 123/2003 (pelo 
acatamento da proposta na forma de emenda ao PPAG); 124/2003 
(pelo acatamento da proposta na forma de requerimento); 125/2003 
(pelo não-acatamento da proposta, por já estar contemplada no 
PPAG); 126/2003 (pelo acatamento da proposta na forma de 
requerimento); 127/2003 (pelo acatamento da proposta na forma de 
requerimento); 128/2003 (pelo acatamento da proposta na forma de 
emenda ao PPAG); 129/2003 (pelo acatamento da proposta na forma 
de requerimento); 130/2003 (pelo não-acatamento da proposta, por já 
estar contemplada no PPAG - (relator: Deputado André Quintão); 
131/2003 (pelo acatamento da proposta na forma de requerimento); 
132/2003 (pelo não-acatamento da proposta, por já estar contemplada 
no PPAG); 133/2003 (pelo não-acatamento da proposta, por se tratar 
de matéria estranha ao PPAG); 134/2003 (pelo não-acatamento da 
proposta, por já estar contemplada no PPAG); 135/2003 (pelo 
acatamento da proposta na forma de requerimento); 136/2003 (pelo 
não-acatamento da proposta, por já estar contemplada no PPAG); 
137/2003 (pelo não-acatamento da proposta, por já estar contemplada 
no PPAG); 138/2003 (pelo não-acatamento da proposta, por se tratar 
de matéria estranha ao PPAG); 139/2003 (pelo não-acatamento da 
proposta, por já estar contemplada no PPAG); 140/2003 (pelo não-
acatamento da proposta, por já estar contemplada no PPAG); 
141 /2003 (pelo não-acatamento da proposta, por se tratar de matéria 
estranha ao PPAG); 142/2003 (pelo acatamento da proposta na forma 
de emenda ao PPAG); 143/2003 (pelo acatamento da proposta na 
forma de requerimento); 144/2003 (pelo acatamento da proposta na 
forma de requerimento); 145/2003 (pelo acatamento da proposta na 
forma de requerimento); 146/2003 (pelo acatamento da proposta na 
forma de emenda ao PPAG); 147/2003 (pelo acatamento da proposta 
na forma de emenda ao PPAG); 148/2003 (pelo acatamento da 
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proposta na forma de requerimento); 149/2003 (pelo não-
acatamento da proposta); 150/2003 (pelo acatamento da proposta na 
forma de requerimento); 151/2003 (pelo acatamento da proposta na 
forma de requerimento); 152/2003 (pelo não-acatamento da proposta); 
153/2003 (pelo não-acatamento da proposta); 154/2003 (pelo 
acatamento da proposta na forma de requerimento); 155/2003 (pelo 
não-acatamento da proposta); 156/2003 (pelo acatamento da proposta 
na forma de requerimento); 157/2003 (pelo acatamento da proposta 
na forma de requerimento); 158/2003 (pelo acatamento da proposta 
na forma de emenda ao PPAG); 159/2003 (pelo não-acatamento da 
proposta); 160/2003 (pelo não-acatamento da proposta); 161/2003 
(pelo acatamento da proposta na forma de emenda ao PPAG, em 
decorrência da Proposta de Ação Legislativa no 101 ); 162/2003 (pelo 
acatamento da proposta na forma de emenda ao PPAG); 163/2003 
(pelo não-acatamento da proposta, por já estar contemplado no 
PPAG); 164/2003 {pelo acatamento da proposta na forma de emenda 
ao PPAG); 165/2003 (pelo não-acatamento da proposta); 166/2003 
(pelo acatamento da proposta na forma de emenda ao PPAG); 
167/2003 (pelo acatamento da proposta na forma de emenda ao 
PPAG); 168/2003 (pelo acatamento da proposta na forma de emenda 
ao PPAG); 169/2003 (pelo não-acatamento da proposta, por ser 
idêntica à Proposta de Ação Legislativa no 101, acatada na forma de 
emenda ao PPAG); 170/2003 {pelo acatamento da proposta na forma 
de emenda ao PPAG); 171/2003 (pelo acatamento da proposta na 
forma de emenda ao PPAG); 172/2003 (pelo não-acatamento da 
proposta, por já estar contemplada no PPAG); 173/2003 (pelo não-
acatamento da proposta, por já estar contemplada no PPAG); 
174/2003 (pelo não-acatamento da proposta, por já estar contemplada 
no PPAG); 175/2003 (pelo acatamento da proposta na forma de 
emenda ao PPAG); 176/2003 (pelo não-acatamento da proposta, por 
já estar contemplada no PPAG); 177/2003 (pelo acatamento da 
proposta na forma de emenda ao PPAG); 178/2003 (pelo não-
acatamento da proposta, por já estar contemplada no PPAG); 
179/2003 (pelo acatamento da proposta na forma de requerimento); 
180/2003 (pelo não-acatamento da proposta, por se tratar de matéria 
estranha ao PPAG); 181/2003 (pelo não-acatamento da proposta, por 
já estar contemplada no PPAG); 182/2003 (pelo não-acatamento da 
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proposta, por já estar contemplada no PPAG); 183/2003 (pelo não-
acatamento da proposta, por já estar contemplada no PPAG); 
184/2003 (pelo acatamento da proposta, na forma de emenda ao 
PPAG); 185/2003 (pelo não-acatamento da proposta, por já estar 
contemplada no PPAG); 186/2003 (pelo acatamento da proposta na 
forma de emenda ao PPAG); 187/2003 (pelo não-acatamento da 
proposta, por já estar contemplado no PPAG); 188/2003 (pelo não-
acatamento da proposta, por já estar contemplada no PPAG); 
189/2003 (pelo não-acatamento da proposta, por já estar contemplada 
no PPAG); 190/2003 (pelo não-acatamento da proposta, por já estar 
contemplada no PPAG); 191/2003 (pelo acatamento da proposta na 
forma de requerimento apresentado em decorrência da Proposta de 
Ação Legislativa no 92 - relator: Deputado Gustavo Valadares). 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 do Deputado André Quintão, em que solicita 
seja enviado ofício ao Presidente da COPASA-MG com vistas à 
indenização das famílias que tiveram suas residências, localizadas 
nas Ruas Quimberlita e Mármore, no Bairro Santa Tereza, em Belo 
Horizonte, danificadas em razão de acidente ocorrido na rede de 
saneamento. 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, 27 de novembro de 2003. 
André Quintão, Presidente- Gustavo Valadares- Mauro Lobo. 

ATA DA 9" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 21/11/2003 
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Lúcia 

Pacífico e o Deputado André Quintão (substituindo este à Deputada 
Maria Tereza Lara, por indicação da Liderança do PT), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, 
Deputada Lúcia Pacífico, declara aberta a reunião, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos 
Deputados presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a 
reunião se destina a esclarecer os problemas ocorridos em sete 
imóveis situados nas Ruas Quimberlita e Mármore, no Bairro Santa 
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Tereza, possivelmente relacionados com a rede de esgoto. A 
Presidente comunica o recebimento dos seguintes ofícios: dos Srs. 
Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador-Geral do PROCON 
Assembléia, comunicando que esse órgão está realizando palestras 
na Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais, com o intuito 
de informar os fornecedores quanto aos seus direitos e deveres em 
relação ao Código de Defesa do Consumidor, bem como sobre a 
preparação de cartas de afixação obrigatória nos estabelecimentos 
comerciais informando estar disponível para consulta, no local, um 
exemplar do referido Código; e do Sr. Djalma Bastos de Morais, 
Presidente da CEMIG, em resposta ao Requerimento no 957/2003, em 
que se solicita reabertura de agência de atendimento no Município de 
Bicas. A Presidência registra a presença dos Srs. José Veloso 
Medrado e Ivan Xavier Bacelar, advogados da Superintendência 
Jurídica da COPASA-MG; Adilson Reis Simões, Coordenador do 
Setor de Perícia da COPASA-MG; Maurêncio de Carvalho Assis, 
perito contratado pela COPASA-MG; Valter de Souza Lucas, 
Coordenador Municipal de Defesa Civil da Prefeitura de Belo 
Horizonte; Weber Triginelli, advogado dos moradores da Rua 
Quimberlita; Cláudio Luiz dos Santos, Maria Terezinha Neves, Sheila 
Gomes dos Santos e Argemiro Guariento, moradores da Rua 
Quimberlita; e Marinaldo Cabral Lacerda, assessor parlamentar do 
Vereador Paulão, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A 
Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, autora do requerimento que 
originou esta reunião, tece as suas considerações iniciais e, 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 do Deputado André Quintão, dos 
convidados e demais participantes, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2003. 
Lúcia Pacífico, Presidente - Vanessa Lucas - Weliton Prado. 

ATA DA 308 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 26/11/2003 

Às 9h34min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria 
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José Haueisen e os Deputados José Milton, Fábio Avelar e 
Leonardo Quintão, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a apreciar a matéria constante na pauta e a debater, em audiência 
pública, a situação irregular da implantação de empreendimentos em 
áreas da serra do Curral e comunica recebimento de oficio da Sra. 
Teima Blandina Wenceslau, Prefeita Municipal de Minas Novas, em 
que solicita a realização de audiência pública da Assembléia 
Legislativa naquele município ou na região do Alto Jequitinhonha para 
que se discuta o Projeto de Lei no 1.071/2003, do Deputado Rogério 
Correia. A Presidente acusa o recebimento, no 1 o turno, dos Projetos 
de Lei n°s 1.133 e 1.174, para os quais avocou a si a relataria; e 
1.149/2003 (relator: Deputado Leonardo Ouintão). F' assa-se à 1 a Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1 o 
turno, do Projeto de Lei no 1.082/2003, com as Emendas nos 1 a 5, da 
Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas n°s 6 a 1 O, da 
Comissão de Administração Pública (relator: Deputado Fábio Avelar, 
em virtude de redistribuição). Registra-se voto contrário da Deputada 
Maria José Haueisen. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um 
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos 1.830, 1.838 a 
1.842 e 1.863/2003. 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 Dinis Pinheiro, em que 
solicita seja enviado ofício ao Diretor-Geral do IGAM, com pedido de 
que autorize o exame da água da lagoa da PETROBRAS para 
verificação de seu grau de poluição; ao Ministério Público, em que 
solicita que este órgão na qualidade de defensor do meio ambiente e 
da vida humana, estude a possibilidade de se tomarem as medidas 
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que menciona, visando à solução dos problemas ligados à grave 
situação da lagoa da PETROBRAS. Maria José Haueisen, em que 
solicita seja enviado ofício ao Gerente Executivo do IBAMA-MG, para 
que envie à Comissão informações completas sobre as medidas 
aprovadas por aquele órgão relativas ao desvio do rio São Francisco, 
no Município de Lagoa da Prata; seja realizada reunião ca Comissão 
para debater, em audiência pública, temas relacionados à 
implantação, pelo IBAMA, da Reserva Biológica da Mata Escura, no 
Município de Jequitinhonha; Arlen Santiago, em que solicita convidar o 
Presidente do IDENE para, em reunião desta Comissão, prestar 
informações sobre o andamento do estudo de impacto ambiental da 
barragem de Berizal e expor os programas e projetos daquele órgão; 
e Laudelino Augusto, em que solicita seja realizada reunião da 
Comissão para debater, em audiência pública, os impactos da 
implantação de empresa de reciclagem de baterias automotivas em 
áreas daquele município. A seguir, a Presidência interrompe os 
trabalhos ordinários para, em reunião especial, ouvir os convidados: 
Srs. Benerval Alves Laranjeira Filho, Gerente da Divisão de Projetos 
Urbanísticos e Infra-estrutura de Transportes da FEAM; Michelle 
Abreu Arroyo Borges e Fernando Pimenta Marques, respectivamente 
gerente e arquiteto do Patrimônio Histórico e Urbano da Secretaria 
Municipal de Regulação Urbana; Ronaldo Malard, da ONG Ponto 
Terra; José Andrade Barros Filho, Diretor da Associação Comercial de 
Minas; Walmir de Castro Braga e Ubirajara Pires Glória, 
respectivamente Diretor Jurídico e Presidente da Associação dos 
Amigos do Bairro Belvedere; Marcelo Marinho Franco, Presidente da 
União das Associações de Bairros da Zona Sul de Belo Horizonte; 
Túlio Magno Mendes Figueiredo e Vera Maria Naves de Araújo, 
arquitetos do CREA-MG; Manoel Alves dos Santos Filho, Diretor da 
Empresa Águas Engenharia; Eduardo Machado Faria Tavares, 
Conselheiro do COMAM e Diretor da Associação dos Moradores do 
Alto Santa Lúcia; Valéria Caldas Barbosa, Geóloga da COPASA-MG, 
e Anderson Gonçalves da Silva, Consultor Técnico do IGAM. 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 
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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, 27 de novembro de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Marília Campos. 
ATA DA 32" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 26/11/2003 
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Paulo Cesar, Maria Olívia, Biel Rocha e Gilberto Abramo (substituindo 
este ao Deputado Chico Rafael, por indicação da Liderança do 
PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Paulo César, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Biel 
Rocha, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta.O Presidente acusa o recebimento da seguinte 
proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de 
Lei no 1.152/2003, no 1° turno (Deputado Chico Rafael). Passa-se à 2• 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a 
votação, é aprovado o Requerimento n° 1.867/2003. Passa-se à 3• 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados 
requerimentos dos Deputados Paulo Cesar, em solicita seja formulado 
voto de congratulações desta Casa com o jornalista Hélio Fraga, 
editor de turismo do jornal "Hoje em Dia" pela comemoração dos 15 
anos de seu caderno nesse jornal e pelo título a ele concedido de 
melhor caderno da categoria no Brasil, outorgado pela Comissão 
Européia de Turismo; Roberto Carvalho em que solicita seja realizada 
audiência pública da Comissão para se discutir a reativação dos trens 
com passageiros em algumas cidades turísticas de Minas Gerais. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
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Paulo Cesar, Presidente - Maria Olívia - Laudelino Augusto. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 431/2003 

Mesa da Assembléia 
Relatório 
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O Deputado Leonardo Moreira, por meio da proposição em exame, 
requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhado 
ofício ao Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, 
solicitando-lhe cópia do convênio firmado entre o Estado e o Município 
de São João Nepomuceno, no Governo Itamar Franco, para o 
asfaltamento da MG-126, no trecho compreendido entre os Municípios 
de São João Nepomuceno e Rio Novo. Requer, ainda, seja enviada 
também a respectiva prestação de contas relativa à obra. 

Após a sua publicação em 12/4/2003, vem o requerimento à Mesa 
da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", 
do Regimento Interno. 

Cabe esclarecer que, por guardarem semelhança com a proposição 
sob comento, os Requerimentos n°s 606/2003 e 655/2003, de autoria 
do mesmo parlamentar, foram a ela anexados, conforme dispõe o § 2° 
do art. 173 do Diploma Regimental. 

Fundamentação 
A proposição encontra amparo no § 2° do art. 54 da Constituição do 

Estado, porquanto ele assegura à Assembléia Legislativa o poder de 
encaminhar pedido de informações, mediante a sua Mesa, a 
Secretário de Estado, e a recusa ou o não-atendimento no prazo de 
30 dias, ou a prestação de informação falsa importam crime de 
responsabilidade. 

Manifesta o autor do requerimento sua preocupação com a 
execução da obra de asfaltamento da MG-126, entre os Municípios de 
Rio Novo e São João Nepomuceno, objeto de convênio entre o Estado 
e este último ente municipal. 

Os convênios celebrados entre os entes federados realçam as 
tendências de um novo modelo administrativo brasileiro, voltado para 
a valorização da eficiência e da qualidade na prestação de serviços 
públicos. O resultado pretendido pelos partícipes da avença, 
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necessariamente, deve estar voltado para a gestão associada das 
obras e serviços, garantido pela transferência total ou parcial de 
encargos; serviços, pessoal e bens necessários à realização do 
projeto. 

Havendo repasses de recursos, de pessoal, de encargos ou de bens 
necessários à execução da obra, conseqüência do ajuste firmado 
entre as partes, esta Casa não pode furtar-se a seu papel de agente 
fiscalizador e se inteirar não apenas dos termos do convênio, mas da 
participação do Estado na avença, principalmente no que tange ao 
repasse de recursos financeiros, que apenas podem ser utilizados 
para os fins previstos no convênio. O município está obrigado a 
prestar contas de sua utilização não só ao ente repassador- e, este, à 
Assembléia Legislativa - como ao Tribunal de Contas. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

431/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 

2003. 
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo 

Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade 
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 965/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão de Direitos Humanos, por meio da proposição em tela, 

requer ao Presidente da Assembléia Legislativa que envie ofício ao 
Promotor de Justiça da 138 Promotoria -Juízo de Tóxicos, solicitando-
lhe informar a esta Casa o número de inquéritos policiais remetidos 
pela Delegacia de Mulheres de Belo Horizonte ao Ministério Público, 
nos últimos três anos, referentes à prática de violência e crimes contra 
mulheres no hipercentro desta Capital. 

Publicada em 5/7/2003, foi a matéria encaminhada à Mesa da 
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O inquérito policial é um conjunto de informações sobre o fato 

infringente da norma e a respectiva autoria. É investigação preliminar, 
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a cargo da Polícia Civil, que, após sua conclusão, o remete à 
autoridade judiciária, que o encaminhará ao Promotor de Justiça, 
membro do Ministério Público e titular da ação penal. 

Ressalte-se que nem sempre há necessidade de inquérito para que 
se possam tomar as providências judiciais cabíveis, seja porque os 
fatos estão suficientemente claros para dar início à ação, seja porque 
não houve representação da vítima dando à autoridade a permissão 
para investigar fatos que a envolvem. 

Em relação a isso, portanto, dizemos que, sempre que a autoridade 
policial tiver notícia a respeito de uma infração penal cuja ação seja 
pública incondicionada, pouco importando se crime ou contravenção, 
deverá ser determinada a instauração do inquérito de ofício. 

Tratando-se de infração de menor potencial ofensivo, assim 
consideradas as contravenções, pouco importando a quantidade de 
pena cominada, e os crimes apenados com o máximo de um ano, 
cumpre à autoridade policial limitar-se a proceder a um termo 
circunstanciado, registrando o tipo de ocorrência, dia, local, súmula da 
versão do pretenso autor do fato, da pretensa vítima e de eventuais 
testemunhas, encaminhando-o, a seguir, à sede do Juizado Especial 
Criminal. 

Se se tratar de crime de ação penal privada ou de crime de ação 
pública subordinada à representação, o inquérito só poderá ser 
instaurado se a pessoa legitimada - para ofertar queixa ou fazer 
representação - der a devida autorização, seja requerendo, seja 
representando. 

Nos crimes de lesão corporal leve - e certamente muitos dos 
referidos nos inquéritos solicitados podem ser assim tipificados -, a 
ação penal é pública condicionada à representação, por força do art. 
88 da Lei Federal n° 9.099, de 26/9/95. Condicionada quer dizer que, 
para promover a ação ou o inquérito, a lei exige a manifestação da 
vontade do ofendido ou de quem o represente. Nesses casos, para 
que o delegado de polícia instaure o inquérito, é necessária a 
solicitação da vítima. Ele não pode dar início ao procedimento de 
ofício. 

Outro crime cometido freqüentemente contra as mulheres é o 
previsto no art. 213 do Código Penal - o estupro. Mesmo que a lei o 
defina como crime hediondo, tanto na sua forma simples (art. 213, 
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"caput") quanto nas formas qualificadas (art. 223, "caput" e 
parágrafo único), a ação a ser ajuizada pela vítima é ação privada. 
Nesses casos, só haverá inquérito se for requerido pela vitima ou por 
quem a represente. 

Por outro lado, tendo a informação completa sobre o crime e a 
respectiva autoria, a autoridade policial não necessita de abrir 
inquérito, mesmo sendo crimes de ação pública incondicionada. 

Dessa forma, um simples pedido de informações genérico não será 
suficiente para avaliar a ação da Polícia Civil, que, como vimos, é 
condicionada por uma série de fatores legais. Se a abertura de 
inquérito nesses crimes depende de representação da vítima ou de 
seu procurador à autoridade policial, se a autoria é conhecida, se o 
inquérito for dispensável, acreditamos não corresponder o número de 
inquéritos levados a termo ao desleixo da autoridade pública. 

Ademais, insistimos em dizer que a ação fiscalizadora do Legislativo 
sobre os outros Poderes é político-administrativa e financeiro-
orçamentária. Quando encaminha pedido de informação, pretende 
exercer a primeira modalidade de fiscalização, só podendo questionar 
os atos da máquina burocrática do Executivo a fim de analisar a 
gestão da coisa pública. 

As informações aqui requeridas são mais pertinentes ao controle 
interno de cada órgão dos Poderes, exercido por meio dos níveis 
hierárquicos e de mecanismos estebelecidos por leis e regulamentos. 
No caso em comento, o controle das ações próprias da Delegacia de 
Mulheres deverá ser realizado pela Corregedoria da Polícia, tendo 
sido resguardado ao cidadão o direito de petição quando vir seus 
direitos transgredidos. 

Entretanto, partindo do entendimento de que há harmonia entre os 
Poderes e de que a Comissão de Direitos Humanos deseja conhecer 
as transgressões aos direitos da mulher, achamos que não será de 
todo absurdo o encaminhamento do pedido de informações, embora 
saibamos que nenhuma resposta corresponderá à realidade das 
ocorrências registradas na Delegacia de Mulheres de Belo Horizonte. 

Mas a autoridade pública que pode dar melhores informações sobre 
os fatos aqui inquiridos, a nosso ver, é o Procurador-Geral de Justiça, 
que tem ciência de todos os trabalhos remetidos aos Promotores pela 
referida delegacia. Em vista disso, estamos apresentando substitutivo 
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à propos1çao, aproveitando para implementar-lhe outras 
modificações destinadas a tornar o seu conteúdo mais apropriado. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

965/2003 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

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

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma 
regimental, seja encaminhado ofício ao Procurador-Geral de Justiça 
do Estado, solicitando-lhe informar a esta Casa o seguinte: o número 
de inquéritos policiais remetidos pela Delegacia de Mulheres da 
Capital ao Ministério Público, nos últimos três anos, referentes à 
prática de crimes de ação pública incondicionada contra as mulheres 
no hipercentro de Belo Horizonte; e o número de inquéritos remetidos 
à mesma autoridade, abertos em decorrência de representação da 
vítima. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Dilzon Melo, relator - Rêmolo Aloise 
Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria 
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 966/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão de Direitos Humanos, por meio da proposição em tela, 

solicita ao Presidente da Assembléia Legislativa que encaminhe ofício 
ao Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Combate ao 
Crime Organizado pedindo-lhe informar a esta Casa o número de 
inquéritos encaminhado pela Delegacia de Mulheres da Capital ao 
Ministério Público, nos últimos três anos. 

Após sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Sob o enfoque da segurança pública, a matéria encontra respaldo 

constitucional, especialmente, no art. 2°, inciso V, da Constituição 
mineira, que estabelece, entre os objetivos prioritários do Estado, o de 
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se criar condições para a segurança e a ordem públicas. Merece 
destaque, também, o "caput" do seu art. 136, que dispõe ser a 
segurança pública dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

Grande parte da violência contra as mulheres ocorre dentro dos 
lares. Tornam-se vítimas de lesão corporal e de agressão moral, com 
seqüelas psicológicas, mentais e físicas que lhes provocam 
constrangimentos de toda ordem. 

A norma penal impõe à autoridade judiciária sigilo ao investigar tais 
casos, impedindo-a de abrir o competente inquérito de ofício. Se 
assim não fosse, estaria o Estado obrigando a vítima a aceitar que 
fatos muitas vezes constrangedores fossem expostos e retratados à 
revelia da sua vontade. A bem da verdade, não se pode obrigá-la a 
expor-se. 

Na expressão do constitucionalista Alexandre de Morais, em sua 
obra "Direito Constitucional", "os direitos à intimidade e a própria 
imagem formam a proteção constitucional à vida privada" (Editora 
Atlas, 9" edição, pp. 73, 74). 

Se os procedimentos investigatórios concernentes aos crimes de 
violência contra as mulheres não podem ser realizados senão 
mediante representação da vítima, depreendemos, por simples 
raciocínio indutivo, que nem todos eles chegam ao Ministério Público, 
como poderia sugerir, à primeira vista, o texto do requerimento sob 
análise. 

Com exceção desse pequeno reparo, estamos de acordo com o 
objetivo nele inscrito, razão pela qual somos pelo seu 
encaminhamento à autoridade que menciona. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 

966/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 

2003. 
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise 

- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz 
Fernando Faria- Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 967/2003 
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A Comissão de Direitos Humanos, por meio da proposição em tela, 
solicita ao Presidente da Assembléia Legislativa que envie ofício à 
titular da Delegacia de Mulheres desta Capital pedindo-lhe informar a 
esta Casa o número de inquéritos policiais instaurados nos últimos 
três anos, referentes à prática de crimes e à violência contra mulheres 
no hipercentro de Belo Horizonte. 

Publicada em 5/7/2003, foi a matéria encaminhada à Mesa da 
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O inquérito policial é investigação preliminar a cargo da Polícia Civil, 

o qual, após concluído, será remetido à autoridade judiciária, que o 
encaminhará ao Promotor de Justiça, membro do Ministério Público e 
titular da ação penal. 

Ressalte-se que ele nem sempre é necessário, si:lja porque os fatos 
estão suficientemente claros para dar início à ação, seja porque não 
houve representação da vítima dando à autoridade a permissão para 
investigar fatos que a envolvem. 

A instauração de inquérito policial de ofício só ocorre quando o crime 
é de ação penal pública incondicionada. No caso das infrações de 
menor potencial ofensivo, assim consideradas as contravenções, 
pouco importando a quantidade de pena cominada, e os crimes 
apenados com o máximo de um ano, cumpre à autoridade policial 
limitar-se a proceder a um termo circunstanciado, registrando o tipo de 
ocorrência, dia, local, súmula da versão do pretenso autor do fato, da 
pretensa vítima e de eventuais testemunhas, encaminhando-o, a 
seguir, à sede do Juizado Especial Criminal. 

Se se tratar de crime de ação penal privada ou de crime de ação 
pública subordinada à representação, o inquérito só poderá ser 
instaurado se a pessoa legitimada - para ofertar queixa ou fazer 
representação - der a devida autorização, seja requerendo, seja 
representando. 

Nos crimes de lesão corporal leve - e certamente muitos dos casos a 
que se refere a violência contra as mulheres podem ser assim 
tipificados -, a ação penal é pública, condicionada à representação, 
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por força do art. 88 da Lei Federal n° 9.099, de 26/9/95. 
Condicionada quer dizer que, para promover a ação ou o inquérito, a 
lei exige a manifestação da vontade do ofendido ou de quem o 
represente. Nesses casos, para que o delegado de polícia instaure o 
inquérito, é necessária a solicitação da vítima. Ele não pode dar início 
ao procedimento de ofício. 

Outro crime cometido freqüentemente contra as mulheres é o 
previsto no art. 213 do Código Penal - o estupro. Mesmo que a lei o 
defina como crime hediondo, tanto na sua forma simples (art. 213, 
"caput") quanto nas formas qualificadas (art. 223, "caput" e parágrafo 
único), a ação a ser ajuizada pela vítima é ação privada. Nesses 
casos, só haverá inquérito se for requerido pela vítima ou por quem a 
represente. 

Dessa forma, se a abertura de inquérito está condicionada por uma 
série de fatores legais, devemos mudar a orientação das questões 
endereçadas à autoridade, de forma a retornar a esta Casa 
informações realmente precisas sobre os fatos que preocupam a 
Comissão de Direitos Humanos. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

967/2003 na forma do Substitutivo no 1, apresentado a seguir. 
SUBSTITUTIVO W 1 

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

A Comissão de Direitos Humanos solicita a V. Exa., na forma 
regimental, que seja encaminhado ofício à Titular da Delegacia de 
Mulheres desta Capital pedindo-lhe enviar a esta Casa as seguintes 
informações, restritas aos últimos três anos: 

- qual o número de ocorrências referentes à prática de crimes e 
violência contra mulheres no hipercentro de Belo Horizonte; 

- quantas dessas ocorrências ensejaram inquérito policial de ofício e 
decorrentes de que tipo criminal; 

- quantas dessas ocorrências ensejaram inquérito policial por 
representação da vítima e decorrentes de que tipo criminal; 

- quantos inquéritos policiais foram remetidos ao Ministério Público, 
discriminados os instaurados de ofício e os decorrentes de 
representação da vítima. 
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 

2003. 
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo 

Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade 
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.124/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, por 

intermédio da proposição em referência, requer à Presidência da 
Assembléia Legislativa seja solicitada ao Secretário de Estado da 
Cultura informação sobre a não-implantação do Fundo Estadual de 
Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico -
FUNPAT -,criado pela Lei n° 13.464, de 12/1/2000, regulamentada 
pelo Decreto no 42.281, de 30/1/2002. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Fundo Estadual de Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico 

e Arquitetônico - FUNPAT - foi criado pela Lei no 13.464, de 
12/1/2000, regulamentada pelo Decreto no 42.281, de 30/1/2002, com 
o objetivo de alocar recursos financeiros para a conservação, a 
restauração e a reconstrução de bens de valor histórico, artístico e 
arquitetônico do Estado, representativos da cultura mineira em suas 
diversas manifestações, contextos e épocas. 

Compõem os recursos do Fundo as aplicações financeiras 
temporárias; doações, auxílios e contribuições que lhe forem 
destinados; dotações consignadas ao orçamento do Estado e créditos 
adicionais; transferências orçamentárias provenientes de outras 
entidades públicas; produtos de incentivos fiscais instituídos em favor 
dos bens referidos no art. 1 o da Lei no 13.464; produtos de extrações 
especiais de concursos de prognósticos; os recursos provenientes de 
operações de crédito externo de que o Estado seja mutuário, além de 
outros. 

Para o ano de 2003, foram consignados no orçamento do Estado 
para o FUNPAT R$1.000,00, valor manifestamente irrisório em face 
ao total de monumentos tombados que necessitam de recuperação. 
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Para levar avante sua tarefa, entendemos necessário lhe sejam 

destinados recursos suplementares, pois, sem eles, o Fundo fica 
impossibilitado de financiar obras de recuperação do acervo artístico 
do Estado. 

Estamos concordes com a essência do pedido, entretanto, sabendo 
que o Fundo foi implantado, somos levados a modificar-lhe os termos, 
o que faremos por meio de substitutivo. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

1 .124/2003 na forma do seguinte Substitutivo n° 1. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

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

A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia requer a V. 
Exa., na forma regimental, seja enviado ofício ao Secretário de Estado 
da Cultura, solicitando informações sobre o Fundo de Recuperação do 
Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico- FU~PAT -,criado pela 
Lei n° 13.464, de 21/1/2000, e regulamentado pelo Decreto n° 42.281, 
de 30/1/2002, a saber: as ações executadas pelo Fundo na 
recuperação de monumentos tombados em nosso Estado que 
necessitam de cuidados especiais e a razão da não-existência de 
verbas suplementares .a ele destinadas. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo 
Aloise - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.151/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
O Deputado Leonardo Quintão, por intermédio da propos1çao em 

análise, requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja 
encaminhado ofício ao Secretário de Estado de Defesa Social, 
solicitando-lhe as seguintes informações: "qual o valor repassado pelo 
Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito - FUNSET -
para o Estado em 2002; quais campanhas de educação e segurança 
no trânsito foram implementadas em 2002; qual o total de recursos 
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Após a sua publicação em 15/8/2003, vem a matéria à Mesa da 
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Todas as entidades das administrações direta e indireta do Estado, 

assim como outros responsáveis por dinheiro, bens ou valores 
públicos, estão sujeitos ao controle externo exercido pelo Poder 
Legislativo, no que se refere tanto ao controle político, susceptível de 
ser viabilizado com o encaminhamento do pedido de informação, 
quanto ao controle técnico, efetivado com o auxílio do Tribunal de 
Contas. 

As informações solicitadas pelo autor do requerimento referem-se 
aos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Segurança e 
Educação de Trânsito - FUNSET - e destinados ao desenvolvimento 
de ações de educação previstas no Código de Trânsito Brasileiro. 

A boa gestão da coisa pública é obrigação inerente à função 
administrativa, que deve ser exercida em favor da coletividade, 
seguindo os princípios da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da publicidade e da eficiência, repelindo-se o arbítrio e a 
negligência, que violam interesses tutelados pela lei. O administrador 
público está obrigado a agir de acordo com o parâmetro do melhor 
resultado. Daí, a necessidade da instituição de tais controles para se 
evitarem práticas danosas ao erário e à sociedade. 

No que tange aos recursos repassados voluntariamente por um 
fundo da União ao Estado, a fiscalização deverá recair sobre o órgão 
repassador. Entretanto, este Poder entende que a fiscalização poderá 
estender-se também aos agentes receptores, que, no caso de gestão 
danosa ao erário, poderão ser responsabilizados. Esse entendimento 
decorre da edição da Lei Federal no 10.180, de 6/2/2001, que 
estabeleceu ser a fiscalização da competência dos órgãos de 
controles interno e externo da respectiva esfera de governo receptora 
dos recursos, após seu ingresso nos cofres públicos, principalmente 
pelo fato de serem vinculados a um programa de aplicação. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 
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1.151/2003. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Dilzon Melo, relator - Rêmolo Aloise 
Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria 
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.166/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão de Segurança Pública, por intermédio da proposição em 

análise, requer à Presidência da Assembléia seja enviado ofício ao 
Diretor-Geral do Departamento de Trânsito de Minas Gerais -
DETRAN -, pedindo-lhe que informe se a empresa Estampa, Placas e 
Letreiros é credenciada ou tem autorização do DETRAN para 
confeccionar placas de veículos, quando isso foi autorizado e quem é 
o responsável. 

Após publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Por intermédio da proposição em referência, seu autor requer 

informações sobre os critérios adotados na suposta contratação da 
empresa Estampa, Placas e Letreiros para a confecção de placas 
destinadas a veículos automotores no Estado. 

É sabido que a administração pública, pelo fato de gerir bens 
coletivos, não goza da liberdade de contratar tal como as empresas 
privadas, devendo submeter-se a certas condições legais, com vistas 
a evitar a escolha subjetiva do fornecedor. 

Normalmente, é por meio de licitação que são firmados os contratos 
pelos quais o poder público, além de possibilitar a escolha da melhor 
proposta, objetiva permitir que todos os licitantes, em igualdade de 
condições, preencham os critérios e os requisitos segundo os quais 
suas propostas são analisadas, segundo determina a Lei Federal n° 
8.666, de 21/6/93, em seu art. 3°. 

Tal lei define que as contratações públicas no Brasil devem 
conduzir-se por um de dois caminhos possíveis: ou a licitação é 
obrigatória ou o caso é enquadrado em uma hipótese legal de 
ausência de licitação (dispensa ou inexigibilidade). 
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A realização ou não de licitação é estritamente vinculada. No caso 

de inexigibilidade (art. 25), o próprio objeto do contrato, por sua 
singularidade, já define a natureza do instrumento contratual, o que 
suprime qualquer discricionariedade nessa fase. 

Nos casos de dispensa (art. 24), a hipótese de ausência de licitação 
pode-se caracterizar antes de definido o contrato (por exemplo, a 
emergência). Mesmo assim, a administração deve adotar medidas 
para reduzir tanto quanto possível qualquer subjetividade no processo 
de escolha. 

Com relação específica a placas e plaquetas alfanuméricas 
destinadas a veículos em circulação em nosso Estado, o art. 41 do 
Decreto no 43.279, de 22/4/2003, dispõe que a fábrica de placas e 
mobiliário Montese é a responsável por sua produção. 

Se realmente a empresa citada no requerimento vem 
confeccionando placas, é relevante que este parlamento, exercendo o 
poder fiscalizador do qual é constitucionalmente incumbido, se inteire 
dos termos em que foi efetuada sua contratação. 

Mesmo concordando com a essência da proposição, apresentamos-
lhe substitutivo para melhor esclarecer o pedido de informação. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

1 .166/2003 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

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

A Comissão de Segurança Pública requer à Presidência da 
Assembléia Legislativa, nos termos regimentais, seja enviado ofício ao 
Diretor-Geral do Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais 
- DETRAN-MG -, solicitando-lhe que informe a esta Casa se a 
empresa Estampa, Placas e Letreiros confecciona placas para 
veículos automotores em nosso Estado, em que termos se deu a sua 
contratação e, em caso de licitação, que envie cópia do processo. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro 
Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 
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A Comissão de Saúde, por meio da proposição em análise, requer 
ao Presidente da Assembléia Legislativa seja enviado ofício ao 
Secretário da Saúde, solicitando-lhe informações sobre a real situação 
dos aprovados no concurso público, realizado no ano passado, para 
preenchimento de vagas nos quadros da Fundação Hospitalar de 
Minas Gerais - FHEMIG. Requer, ainda, informação sobre a 
renovação de contratos temporários de trabalho para funcionários que 
estão aprovados em concurso público. 

Após publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia Legislativa 
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O concurso público é princípio constitucional para a investidura em 

cargo ou emprego público, salvo as nomeações para cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Ele pode 
ser de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo, e depende de previsão expressa no edital. 

Realizado o concurso para o preenchimento dos cargos vagos da 
FHEMIG, procurou-se selecionar os candidatos mais aptos ao 
exercício da função estatal, em estrita obediência aos princípios 
constitucionais e legais. Aliás, quando se cogita do procedimento 
administrativo do concursos público, que tem a finalidade de 
selecionar os mais hábeis, é indispensável que o processo transcorra 
dentro dos parâmetros da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da publicidade e da eficiência, princípios que norteiam a 
atuação da administração pública. 

Deve-se ressaltar, porém, que os candidatos não adquirem direito à 
realização de concurso na época e condições inicialmente 
estabelecidas pela administração, que podem ser modificadas a 
qualquer tempo, bem como ser cancelado ou invalidado o concurso, 
antes, durante ou após sua realização. Isso porque sempre que o 
poder público editar ato ou realizar procedimento administrativo ilegal, 
ele próprio tem o poder e o dever de anula-lo em razão do princípio da 
legalidade, que não tolera a manutenção de atos incompatíveis com a 

~-----------~------------~ 



41 
lei. Se se tratar de ato inoportuno ou inconveniente, é-lhe facultado 
revogá-lo com fundamento no poder discricionário. Esse amplo 
controle está consagrado na Súmula no 473, do Supremo Tribunal 
Federal, que diz: "a Administração pode anular seus próprios atos, 
quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se 
originam direitos; ou revogá-los, por motivos de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em 
todos os casos, a apreciação judicial ". 

Os concorrentes de tais certames têm apenas uma expectativa de 
direito. Isso quer dizer que a administração não está obrigada a 
realizar as provas prometidas, da mesma forma que não tem 
obrigação a nomear ou admitir os aprovados. A aprovação no 
concurso, portanto, não gera direito absoluto à nomeação ou à 
admissão, e o indivíduo continua com simples expectativa de direito à 
investidura no cargo ou emprego público, como nos parece estar 
ocorrendo na FHEMIG. 

Esse foi o entendimento de Desembargadora Federal em voto 
proferido em julgamento realizado no Egrégio Tribunal Regional 
Federal - 2• Região, no qual cita as lições do saudoso Prol. Hely 
Lopes Meirelles: "a aprovação em concurso público não gera direito 
absoluto à nomeação, pois que continua o aprovado com simples 
expectativa de direito à investidura no cargo disputado. Vencido o 
concurso, o primeiro colocado adquire direito subjetivo à nomeação 
com a preferência sobre qualquer outro, desde que a administração se 
disponha a prover o cargo, mas a conveniência e oportunidade do 
provimento ficam à inteira discrição do poder público. O que não se 
admite é a nomeação de outro candidato que não o vencedor do 
concurso". 

Entretanto, havendo concurso público concluído e homologado, a 
contratação de servidores por meio de contrato temporário gera uma 
ilegalidade, pois embora a Constituição Federal permita que a União, 
os Estados e os municípios editem leis que estabeleçam os casos de 
contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX), satisfazendo, 
obviamente, os princípios da razoabilidade e da moralidade, argüimos 
que não é razoável que o poder público, tendo pessoas concursadas a 
serem admitidas em qualquer de seus órgãos, continue a usar 
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contratos temporários que deveriam ser exceção, no caso de não ter 
possibilidade de suprir a falta de servidores de imediato. 

Se as ações do Executivo ferem o princípio constitucional da 
razoabilidade, a Assembléia Legislativa tem o poder-dever de 
fiscalizá-las, razão pela qual devemos ser favoráveis à matéria em 
análise. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

1 .200/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 

2003. 
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo 

Aloise - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.246/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
O Deputado Laudelino Augusto, por intermédio da proposição em 

análise, requer à Presidência da Assembléia Legislativa sejam 
solicitadas ao Diretor-Geral do DER-MG informações referentes a 
concessão de linhas para transporte rodoviário. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A solicitação em causa diz respeito à prestação de serviço de 

transporte rodoviário, prestação pública por excelência, concedida ao 
particular por meio de contrato administrativo, cujos fundamentos 
encontram-se na Lei no 8.666, de 21/6/93 (alterada pelas Leis n°s 
8.883, de 8/6/94, e 9.648, de 27/5/98), que, embora pretenda 
regulamentar o art. 37, XXI, da Constituição Federal, na verdade 
estabelece as normas gerais sobre licitação e contratos previstos no 
art. 22, XXVII, dessa Carta, aplicáveis à administração direta, indireta 
e fundacional da União, Estados e municípios. 

O contrato administrativo exige licitação prévia, só dispensada, 
dispensável ou inexigível nos casos expressamente previstos em lei, o 
que constitui uma de suas peculiaridades, de caráter externo. 
Portanto, a licitação é o antecedente necessário do contrato 
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administrativo e este o conseqüente lógico da licitação, segundo 
Hely Lopes Meirelles, em "Direito Administrativo", 26• ed., 2001, pág. 
255. 

Os principies que a regem, qualquer que seja a sua modalidade, 
resumem-se nos seguintes preceitos: procedimento formal; 
publicidade de seus atos; igualdade entre os licitantes; sigilo na 
apresentação das propostas; vinculação ao edital ou convite; 
julgamento objetivo; adjudicação compulsória ao vencedor e 
probidade administrativa. 

A publicidade dos atos da licitação é princípio que abrange desde os 
avisos de sua abertura até o conhecimento do edital e seus anexos, o 
exame da documentação e das propostas pelos interessados e o 
fornecimento de certidões de quaisquer peças, pareceres ou decisões 
com ela relacionados. É em razão desse princípio que se impõem a 
abertura, em público, dos envelopes relativos à documentação e à 
proposta; a publicação oficial das decisões dos órgãos julgadores e do 
respectivo contrato, mesmo resumidamente. 

Ainda que as informações solicitadas sejam, em termos gerais, do 
domínio público, julgamos procedente o envio do respectivo pedido, 
pois visa a subsidiar matéria cujo entendimento e apreciação vêm-se 
mostrando polêmicos, particularmente quando trata do tempo de 
duração dos contratos administrativos relativos à concessão de 
transporte rodoviário em nosso Estado. 

Concordes com o objetivo da proposição, estamos modificando-a 
por meio de substitutivo apenas para dar-lhe melhor redação. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 

1 .246/2003, na forma do seguinte Substitutivo no 1. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

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

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma 
regimental, sejam solicitadas ao Diretor-Geral do DER-MG as 
informações a seguir relacionadas, que visam subsidiar a apreciação 
do Projeto de Lei n° 712/2003, que dá nova redação ao art. 20 da Lei 
n° 10.453, de 22/1/1991: 

1 - as linhas disponibilizadas em regime de concessão no Estado até 
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a presente data; 

2 - as empresas concessionárias dessas linhas; 
3 - data de realização do último processo licitatório para concessão 

das linhas; 
4 - os termos aditivos ou outros instrumentos que visem à 

prorrogação dos prazos relativos às concessões; 
5 - a data em que deverá ser realizada nova licitação; 
6 - as exigências técnicas e financeiras para o acesso e a 

participação das empresas; 
7 - o número de cidades do Estado que estão com os contratos de 

concessão vencidos; 
8 - a maneira como é feita a integração dos trabalhos do DER-MG e 

do BHTRANS, com relação ao transporte público coletivo. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 

2003. 
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro 

Leão - Dilzon Melo - Antõnio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.247/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
O Deputado Pastor George, por intermédio da propos1çao em 

análise, requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja enviado 
ofício ao Presidente da Companhia Energética de Minas Gerais -
CEMIG -, solicitando informação sobre a suspensão do Programa 
Lumiar. 

Após publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Programa Lumiar foi criado em 1999 pela CEMIG e pelo Governo 

de Minas Gerais para beneficiar quem vive e trabalha no campo, pois 
a eletrificação é considerada pela empresa como fator decisivo para o 
desenvolvimento do meio rural, proporcionando à sua população 
melhor qualidade de vida, acesso à informação, educação e 
integração. 

São objetivos do programa: elevar a taxa de atendimento ao 
consumidor rural para valores próximo a 100%, até o final de 2003; 
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valorizar a qualidade de vida na área rural pelo acesso à energia 
elétrica, incentivando o uso de equipamentos eficientes nas 
residências, facilitando o acesso à comunicação, reduzindo o custo, 
elevando a produção e a produtividade, possibilitando a conservação 
e a transformação de produtos; reduzir o êxodo rural e os custos dele 
decorrentes para a geração de empregos, elevação do nível de 
satisfação de cidadania e de integração da população rural e do 
desenvolvimento econômico, financeiro e social dos municípios 
mineiros, melhorando a capacidade de gerir suas riquezas; 
implementar programas e projetos que atendam às necessidades do 
trabalhador e do pequeno produtor rural. 

O Lumiar conta com recursos da própria CEMIG e da 
ELETROBRÁS. Tendo atuação integrada com o Programa Luz no 
Campo desta última, beneficia, principalmente, a população de baixa 
renda. Para isso, os municípios foram mapeados e separados em três 
classes, tendo o pequeno produtor rural das áreas mais carentes 
maior atenção. 

Assim, a CEMIG participa dos investimentos previstos e financia, em 
condições facilitadas, as novas ligações de pequenos produtores 
rurais. Essa foi a forma encontrada para incentivar quem realmente 
precisa, levando energia elétrica para os moradores de municípios até 
então desassistidos e realizando o sonho de conforto, produtividade e 
resgate da cidadania do homem do campo. 

Pelo que foi exposto, entendemos que o Programa Lumiar está em 
vigor, até mesmo com metas para o ano de 2003, razão pela qual 
apresentaremos substitutivo à matéria para tornar as indagações 
formuladas mais específicas e coerentes. 

Conclusão 
Mediante tais considerações, opinamos pela aprovação do 

Requerimento n° 1.247/2003, na forma do seguinte Substitutivo n° 1. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

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

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos 
regimentais, seja enviado ofício ao Presidente da Companhia 
Energética de Minas Gerais- CEMIG -, solicitando as informações que 
se seguem sobre o Programa Lumiar: informar se ele foi suspenso 
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temporariamente, por quanto tempo e por quais razões; se está 
havendo limitação ao atendimento das solicitações; o número de 
consumidores que já requereu energia elétrica em 2003 e ainda não 
foi atendido. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise 
- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.255/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Ricardo Duarte, a proposição sob análise 

tem por intuito solicitar à Presidência desta Casa o envio de ofício ao 
Presidente do Conselho Estadual de Educação - CEE -, pedindo-lhe o 
encaminhamento de "cópia dos processos de autorização para criação 
de cursos de medicina nas instituições abaixo relacionadas, para 
serem analisados pelas Comissões de Saúde e Educação desta 
Casa: 

- Faculdade de Medicina do Vale do Aço, de Caratinga, pertencente 
à UNIVAÇO; 

- Universidade Presidente Antônio Carlos - UNIPAC -, de Juiz de 
Fora; 

- Universidade de Alienas- UNIFENAS -, em Belo Horizonte; 
- Universidade de Uberaba; 
-Universidade de Três Corações, em Belo Horizonte". 
Atendendo ao que dispõem os arts. 188 e 79, VIII, "c", do Regimento 

Interno, o requerimento foi encaminhado a este órgão colegiado, a fim 
de receber parecer. 

Fundamentação 
A abertura de novos cursos de medicina e as condições de 

funcionamento dos já existentes têm sido objeto de atenção crescente 
por parte dos profissionais da área e das entidades vinculadas à 
fiscalização e à normatização da prática médica. De fato, trata-se de 
um assunto de alta relevância, tendo em vista que, a cada ano, as 
escolas médicas introduzem no mercado 9 mil graduados, sem que 
haja uma avaliação rigorosa da qualidade dos cursos por elas 

'---------0--------' 



47 
oferecidos. É forçoso admitir que os cursos de medicina demandam 
realmente um controle diferenciado, pois de um mau desempenho 
profissional podem decorrer danos irreversíveis à integridade da vida 
humana. Ademais, algumas das instituições mencionadas na 
proposição em análise estão sendo alvo de ações judiciais, por 
indícios de irregularidades no funcionamento de seus cursos de 
medicina. O Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais 
informou recentemente que não concederá registro profissional aos 
alunos que se graduarem em universidades e faculdades do Estado 
que estiverem "sub judice", em virtude de ações impetradas pela 
própria entidade e pela Procuradoria-Geral da República. 

Daí a pertinência da proposição em análise, que legitimamente 
pretende trazer às comissões temáticas atinentes à matéria, por 
intermédio do CEE, esclarecimentos sobre a criação de cursos de 
medicina ministrados por instituições vinculadas ao Sistema Estadual 
de Educação Superior. O intuito é verificar o cumprimento das 
exigências legais para a abertura desses cursos por parte das 
instituições de ensino e tomar conhecimento das ações 
desempenhadas pelo CEE nesse sentido. 

A proposição carece, no entanto, de algumas correções de ordem 
técnica, as quais estão consubstanciadas no Substitutivo no 1, por nós 
sugerido. 

Conforme o § 1 o do art. 1 O da Resolução n° 450, de 26/3/2003, do 
CEE, as instituições universitárias deverão submeter os projetos de 
criação de cursos de medicina diretamente ao Conselho Nacional de 
Saúde - CNS -, devendo encaminhá-los à apreciação do CEE apenas 
nos casos de parecer desfavorável do CNS ou de perda do prazo 
legal para emiti-lo. Dessa forma, o mais apropriado seria solicitar ao 
CEE informações gerais sobre a situação dos cursos de medicina sob 
sua supervisão, e não "processos de autorização", cuja exigência se 
restringe às instituições não universitárias. 

As informações devem, a nosso ver, abranger as competências 
gerais atribuídas ao Conselho quanto à educação superior, quais 
sejam: credenciamento de instituições, autorização, reconhecimento, 
supervisão e avaliação de cursos, bem como fornecimento de 
informações sobre o posicionamento do CNS acerca da criação dos 
cursos de medicina de instituições sob a supervisão do CEE, 
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conforme determinam as Resoluções n°s 417/97, 432/98 e 450/03, 
do CEE. 

A lista das instituições deve compreender apenas aquelas sob a 
supervisão do CEE, o que exclui a Universidade de Uberaba. No caso 
da UNIVAÇO, apesar de se subordinar ao Conselho Nacional da 
Educação, seu curso de medicina, em lpatinga, mantido pela 
Fundação Comunitária Educacional e Cultural de João Monlevade, foi 
autorizado por decreto estadual, o que enseja a sua permanência na 
relação constante do requerimento. Devem ser incluídas na relação a 
Faculdade de Ciências Médicas Dr. José Antônio Coutinho, mantida 
pela Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí, e a Faculdade 
de Medicina de Caratinga, mantida pela Fundação Educacional de 
Caratinga. 

Conclusão 
Pelo exposto, manifestamo-nos pela aprovação do Requerimento no 

1 .255/03 na forma do Substitutivo no 1, que apresentamos. 
SUBSTITUTIVO N° 1 ' 

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

O Deputado que este subscreve vem requerer de V. Exa., nos 
termos do art. 233, XII, do Regimento Interno, seja encaminhado ofício 
ao Conselho Estadual. de Educação solicitando informações, a serem 
prestadas às Comissões de Saúde e de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia desta Casa, atinentes à atuação desse Conselho acerca 
dos cursos de medicina ministrados pelas instituições abaixo 
relacionadas, no âmbito de suas atribuições legais e em relação à 
manifestação prévia do Conselho Nacional de Saúde sobre a abertura 
dos referidos cursos: 

- Faculdade de Medicina de Caratinga, da Fundação Educacional de 
Caratinga; 

- Faculdade de Ciências Médicas Dr. José Antônio Garcia Coutinho, 
da Universidade do Vale do Sapucaí- UNIVAS -; 

- Faculdade de Medicina Mário Penna, da Universidade Vale do Rio 
Verde, de Três Corações- UNICOR -; 

- Faculdade de Ciências Médicas, da Universidade de Alienas -
UNIFENAS -; 

- Faculdade de Medicina do Vale do Aço, em lpatinga, da União 
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Educacional do Vale do Aço- UNIVAÇO -; 

- Faculdade de Medicina, da Universidade Presidente Antônio Carlos 
- UNIPAC. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêrnolo 
Aloise - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.298/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, por 

intermédio da proposição em análise, requer à Presidência da 
Assembléia Legislativa seja enviado ofício à Secretaria da Educação, 
solicitando informações sobre o remanejamento do Município de 
Centralina da área de abrangência da 40" Superintendência Regional 
de Ensino de Uberlãndia para a 16" Superintendência Regional de 
Ensino de ltuiutaba. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme estabelece a Lei Delegada no 59, de 29/1/2003, as 

Superintendências Regionais de Ensino pertazem, em nosso Estado, 
quarenta e seis. Já as suas competências, assim como a 
denominação, descrição e competências das unidades de estrutura 
complementar e a redefinição da jurisdição das Superintendências 
Regionais de Ensino, serão estabelecidas em decreto. 

Também estabelece essa lei que, para a consecução do disposto 
em decreto, poderão ocorrer fusões, alterações de denominação, 
transferências e desmembramentos nas unidades da estrutura 
complementar. 

Assim, por força do Decreto n° 43.497, de 1°/8/2003, o Município de 
Centralina passou a fazer parte da 16" Superintendência Regional de 
Ensino de ltuiutaba. 

Sendo ele o instrumento hábil para disciplinar a matéria, cumpre-nos 
apenas inquirir da Secretária da Educação quais foram os critérios 
adotados para o remanejamento do Município de Centralina, que 
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antes de 2003 fazia parte da Superintendência Regional de Ensino 
de Uberlândia, para a Superintendência de ltuiutaba. 

Em vista disso, apresentamos emenda ao requerimento. 
Conclusão 

Diante do aludido, opinamos pela aprovação do Requerimento no 
1 .298/2003 com a Emenda n° 1, apresentada a seguir. 

EMENDA N° 1 
No corpo do requerimento, após os termos "informações sobre", 

acrescente-se o seguinte: "os critérios adotados para o". 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 

2003. 
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo 

Aloise - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.317/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, por 

intermédio da proposição em exame, solicita à Presidência da 
Assembléia Legislativa seja encaminhado ofício ao Chefe da Policia 
Civil do Estado de Minas Gerais, pleiteando "sejam prestadas as 
seguintes informações, pelo fornecimento de cópias dos seguintes 
documentos: edital de concorrência pública realizada para a 
concessão de serviços de reboque e guarda de veículos apreendidos 
pelos órgãos de trânsito da capital, cujo contrato se encontra em vigor; 
atas e demais documentos pertinentes à licitação; contrato(s) 
firmado(s) com a empresa de licitação e termo(s) aditivo(s), se houver, 
inclusive as alterações contratuais da empresa vencedora da licitação 
e os documentos que solicitaram reajuste de contrato.". 

Após sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Por intermédio da proposição sob análise, a Comissão de Defesa do 

Consumidor e do Contribuinte quer saber sobre os critérios adotados 
pela Polícia Civil do Estado para a concessão de serviço de reboque e 
guarda de veículos apreendidos pelos órgãos de trânsito da Capital. 

A administração pública, pelo fato de gerir bens coletivos, não goza 
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da mesma liberdade de contratar das empresas privadas, devendo 
submeter-se a certas condições legais, com vistas a evitar escolha 
subjetiva. 

Entre tais condições, está a licitação, requisito a validar os contratos 
firmados e a possibilitar a escolha da melhor proposta. Tem como 
objetivo permitir que todos os licitantes, em igualdade de condições, 
observem os critérios segundo os quais suas propostas serão 
examinadas, conforme prevê a Lei Federal no 8.666, de 21/6/93. 

Assim, este parlamento, exercendo o poder fiscalizador de que é 
constitucionalmente incumbido, deve verificar em que termos foram 
efetuadas as licitações e demais procedimentos mencionados 
propostas no requerimento. 

Mesmo concordando com a essência da proposição, estamos lhe 
apresentando substitutivo, tendo em vista a sua anexação a outros 
requerimentos, por decisão da Mesa da Assembléia. Assim, 
esperamos contemplar os pedidos de informação contidos em ambos. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

1.317/2003 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO No 1 

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

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte requer a V. 
Exa., na forma regimental, seja encaminhado ofício ao Chefe da 
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, solicitando seja endereçada a 
esta Casa, a título de informação, cópia dos seguintes documentos: 
edital de concorrência pública realizada para a concessão de serviços 
de reboque e guarda de veículos apreendidos pelos órgãos de trânsito 
da Capital; contrato firmado com a empresa vencedora da licitação, 
termos aditivos, se houver, inclusive as alterações contratuais e os 
documentos que solicitaram reajuste de contrato; planilha elaborada 
com o reajuste de preços do contrato firmado pelo Estado com a 
empresa de reboque Logiguarda-Guarda de Veículos e Equipamentos 
Ltda., bem como do parecer que o aprovou e do ato administrativo 
que o concedeu. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 
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Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - - Adelmo 

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria-
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.319/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
Por intermédio da proposição em epígrafe, a Comissão de Defesa 

do Consumidor e do Contribuinte solicita ao Presidente da Casa seja 
encaminhado ofício ao chefe da Polícia Civil do Estado pleiteando 
informações sobre a previsão de leilão para os carros que se 
encontram há mais de 90 dias no pátio da Logiguarda - Guarda de 
Veículos e Equipamentos Ltda. e sobre a destinação dos veículos que 
não possuem condições de retornar à frota em circulação. 

O requerimento foi publicado no diário oficial do Estado e a seguir 
encaminhado a este órgão colegiado para que, nos termos do art. 79, 
VIII, "c", do Regimento Interno, receba parecer. 

Com fundamento no disposto no § 2° do art. 173 do mesmo 
Diploma, o Presidente determinou fosse anexado a esta proposição o 
Requerimento no 1.321/2003, da mesma Comissão, por com ela 
guardar semelhança. 

Fundamentação 
A apresentação de requerimento por Comissão configura efetivo 

exercício de atribuição que lhe é conferida pelo art. 1 00, inciso IX, do 
Diploma Interno, transcrito a seguir. 

"Art. 100 - Às comissões, em razão da matéria de sua competência, 
da matéria compreendida em sua denominação ou da finalidade de 
sua constituição, cabe: 

IX - encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido 
escrito de informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade 
da administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a 
outras autoridades estaduais." (Grifo nosso.) 

Esse dispositivo regimental, por sua vez, está fundado nos §§ 2° e 
3° do art. 54 da Constituição Estadual, os quais estabelecem o mesmo 
direito. 

Tem-se por evidente que tal prerrogativa constitucional decorre da 
faculdade de que goza o Poder Legislativo não só de fiscalizar e 
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controlar os atos do Poder Executivo, como também de ter acesso a 
informações concretas e imprescindíveis que lhe permitam 
acompanhar a execução de políticas públicas e, sobretudo, dispor 
sobre assuntos públicos. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

1.319/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 

2003. 
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro 

Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.335/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por meio da 

proposição em tela, requer ao Presidente da Assembléia Legislativa 
que encaminhe ofício ao Secretário de Estado de Planejamento e 
Gestão, solicitando-lhe enviar a esta Casa informações sobre a 
execução orçamentária dos programas prioritários no exercício de 
2003, com a indicação das respectivas fontes de financiamento. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 12/9/2003, vem a matéria à 
Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, 
"c", c/c o art. 233, XII, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Assembléia Legislativa tem, além da função legiferante, a de 

fiscalizar e controlar os atos da administração pública, que é levada a 
termo pelos parlamentares mediante várias ações, entre elas o pedido 
de informações por escrito dirigido às autoridades estaduais. Dessa 
forma, a proposição em análise está em conformidade com a 
Constituição do Estado, que, em seu art. 54, § 2°, confere à Mesa da 
Assembléia a atribuição de encaminhar pedido de informação ao 
Secretário de Estado, importando em crime de responsabilidade deste 
a recusa ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação 
de informação falsa. O controle externo abrange o cumprimento do 
programa de trabalho, termo orçamentário que denomina o conjunto 
de projetos e atividades a serem executados por uma determinada 
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unidade orçamentária, nos termos do art. 74 da Constituição do 
Estado, "in verbis": 

"Art. 74 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração 
indireta é exercida pela Assembléia Legislativa, mediante controle 
externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder e entidade. 

§ 1°- A fiscalização e o controle de que trata este artigo abrangem: 
I - a legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de ato 

gerador de receita ou determinante de despesa e do de que resulte 
nascimento ou extinção de direito ou obrigação; 

11 - a fidelidade funcional do agente responsável por bem ou valor 
públicos; e 

111 - o cumprimento de programa de trabalho expresso em termos 
monetários, a realização de obra, a prestação de serviço e a execução 
orçamentária de propostas priorizadas em audiências públicas 
regionais". 

A lei orçamentária para o exercício de 2003 estima a receita em 
R$19.514.000.000,00 e fixa a despesa em igual montante, projetando 
um desequilíbrio orçamentário potencial de R$2.300.000.000,00. O 
Poder Executivo, segundo declarações prestadas na audiência pública 
de avaliação das metas fiscais relativas ao primeiro quadrimestre, 
realizada em 3/9/2003, espera eliminar o déficit orçamentário potencial 
previsto com um incremento da arrecadação anual de 
R$1.000.000.000,00 e com o contingenciamento de 
R$1.300.000.000,00, nos termos do Decreto no 43.253, de 31/3/2003. 
Assim, com a finalidade de cumprir o objetivo proposto, os órgãos e 
entidades fizeram uma rigorosa seleção dos programas que terão 
preferência para a liberação de recursos ordinários. O requerimento 
em análise visa justamente a propiciar à Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária o conhecimento dos programas 
considerados como prioritários, em perleita consonância com o 
disposto no art. 62, XXXI, da Carta mineira. 

Em conclusão, cumpre salientar que a fiscalização e a avaliação de 
políticas públicas constituem um promissor eixo estruturante das 
atividades parlamentares, dada a congruência com a missão 
institucional do Poder Legislativo. Nesse contexto, a articulação com o 
orçamento público e com a sua execução é de fundamental 
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competência privativa da Assembléia Legislativa. 

Conclusão 
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 
1.335/2003. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo 
Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade 
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.351/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
O Deputado João Bittar, por intermédio da propos1çao em tela, 

requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado 
pedido escrito de informação à Presidente do Instituto de Previdência 
dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - sobre o não-
repasse de verbas aos dentistas que prestam serviços aos associados 
e conveniados do Instituto na cidade de Uberlândia. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Carta Estadual, mediante o art. 54, § 3°, confere a este parlamento 

a prerrogativa de encaminhar pedido escrito de informação às 
autoridades estaduais sobre fatos ou atos envolvendo a administração 
pública, sendo que a recusa, o não-atendimento ou a prestação de 
informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a 
responsabilização. 

A matéria em causa está sujeita a controle e fiscalização da 
Assembléia, pois o órgão a quem é dirigido o pedido de informação, o 
IPSEMG, é uma autarquia e faz parte da administração indireta do 
Estado. Além do mais, é importante considerar que a natureza do 
questionamento está dentro do âmbito do seu poder fiscalizador, pois 
tem vinculo direto com rubrica consignada no orçamento do Estado. 

O não-repasse de verbas aos dentistas conveniados com o IPSEMG 
compromete não só o atendimento aos servidores que contribuem 
mensalmente com a instituição como também, financeiramente, os 
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profissionais que exercem sua profissão, sem contudo perceberem 
a remuneração a que têm direito. 

Dessa forma, mostramo-nos favoráveis à proposição, pois este 
parlamento tem o dever de se inteirar dos atos praticados pelas 
entidades subordinadas ao Executivo que, de certa maneira, estejam 
deixando de cumprir as diretrizes orçamentárias aprovadas por esta 
Casa e sancionadas por aquele Poder. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 

1.351/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 

2003. 
Mauri Torres, Presidente · Rêmolo Aloise, relator· Adelmo Carneiro 

Leão • Dilzon Melo · Antônio Andrade · Luiz Fernando Faria • Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.359/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão de Direitos Humanos, por intermédio da proposição em 

análise, requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja 
encaminhado ofício ao Secretário de Estado da Defesa Social, 
solicitando-lhe informações sobre o cumprimento da Lei de Execução 
Penal no que tange à determinação de que os presos com sentença 
condenatória transitada em julgado cumpram pena em penitenciárias. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Lei de Execução Penal estabelece que o regime inicial de 

cumprimento de pena privativa de liberdade deve estar estabelecido 
na sentença de condenação e pode ser fechado, semi-aberto ou 
aberto, de acordo com o tipo penal e a pena cominada. Segundo suas 
determinações, apenas devem ser recolhidos às penitenciárias 
aqueles cujas penas devam iniciar-se em regime fechado. Em vista 
disso, há necessidade de se fazer pequeno reparo à proposição. 

O requerimento em análise refere-se a solicitação de dados sobre o 
sistema prisional do Estado e sobre a presteza do Poder Executivo em 
cumprir as sentenças condenatórias. 
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Assiste razão ao requerente, pois é do conhecimento geral que 

grande parte da população carcerária está confinada em cadeias 
públicas, casas de detenção e estabelecimentos análogos, onde 
detentos de alta periculosidade convivem com pessoas que 
cometeram pequenos delitos, de escassa ou nenhuma periculosidade, 
e pacientes de imposição penal prévia (presos provisórios ou 
aguardando julgamento). 

Contrariando a Lei de Execução Penal, cadeias e delegacias do 
Estado mantêm em suas dependências sentenciados a pena de 
reclusão, a iniciar-se em regime fechado, sem que levem em 
consideração os seus direitos, estabelecidos no art. 5°, XLVIII, da 
Constituição da República e nos arts. 87 e seguintes da Lei de 
Execução Penal do Estado. 

Com o pedido de informação, a Comissão de Direitos Humanos 
objetiva tomar conhecimento da realidade carcerária do Estado, bem 
como da existência de um plano de aumento do número de vagas no 
sistema prisional, de forma a dar-se cumprimento à lei. 

Concordes com o pedido, estamos modificando-o por meio de 
substitutivo apenas para tornar mais claras e específicas as 
indagações formuladas. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 

1 .359/2003 na forma do Substitutivo no 1, apresentado a seguir. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

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

A Comissão de Direitos Humanos requer a V. Exa., na forma 
regimental, seja enviado ofício ao Secretário de Estado de Defesa 
Social, solicitando informações sobre as medidas adotadas em 
cumprimento da Lei de Execução Penal no tocante à remoção para 
penitenciárias de condenados com sentença condenatória transitada 
em julgado que preveja o início do cumprimento da pena sob regime 
fechado, à estimativa do tempo necessário para se efetuar a 
transferência, ao número de condenados nessa situação aguardando 
vaga em penitenciária e à necessidade do aumento do número de 
vagas no sistema prisional para atender à demanda. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
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2003. 

Mauri Torres, Presidente - Dilzon Melo, relator - Rêmolo Aloise 
Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria 
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.402/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão de Participação Popular, por meio da proposição em 

tela, requer ao Presidente da Assembléia Legislativa que encaminhe 
ofício ao Presidente da Assembléia Metropolitana de Belo Horizonte -
AMBEL -, solicitando-lhe informações sobre os critérios utilizados para 
a composição da Comissão Preparatória da Conferência das Cidades 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte e para a indicação dos 
seus participantes e delegados à Conferência Estadual das Cidades. 

Após sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Conferência Nacional das Cidades visa definir diretrizes para uma 

política urbana democrática e sustentável, com a participação direta 
da população. Já a Conferência das Cidades da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte e a Estadual das Cidades constituem etapas de 
realização daquela, que é promovida pelo Ministério das Cidades, a 
ser realizada em outubro do corrente ano. 

Nessa data, ela contará com a participação de 2.500 delegados, 
sendo 123 representantes do Estado de Minas Gerais, escolhidos pela 
Conferência Estadual, a partir de indicação das Conferências 
Municipais. Os delegados definirão diretrizes para a elaboração de 
uma política de desenvolvimento urbano, em conformidade com o 
novo conceito de habitação, saneamento e transporte. 

Tendo em vista a importância do evento, devemos concordar com os 
termos do requerimento, para que esta Casa possa conhecer os 
critérios adotados para a composição da Comissão Preparatória da 
Região Metropolitana e entender o conteúdo das propostas 
formuladas no nível estadual - que julgamos a síntese contributiva aos 
debates nacionais. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento no 
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1 .402/2003. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo 
Aloise - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO W 1.426/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
O requerimento em tela é do Deputado Adalclever Lopes e tem por 

fim solicitar à Presidência da Casa o encaminhamento de ofício ao 
Diretor-Geral da Loteria do Estado, solicitando-lhe informações sobre 
a modalidade de jogo denominada Ligue-Minas, a ser implantada por 
aquela autarquia brevemente. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 20/9/2003 e 
a seguir encaminhada a este órgão a fim de receber parecer, de 
conformidade com o disposto no art. 79, VIII, ''c", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O requerimento em análise contém matéria cuja iniciativa encontra 

amparo no art. 54, § 3°, da Carta Magna do Estado, segundo o qual "a 
Mesa da Assembléia. poderá encaminhar pedido de informação a 
dirigente de entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral 
da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou o 
não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de 
informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a 
responsabilização". 

O mandamento constitucional deflui da prerrogativa deste Poder de 
fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo e um dos 
instrumentos de que se vale para desimcumbir-se dessa competência 
é o encaminhamento do pedido de informações, o chamado controle 
direto exercido pela Assembléia Legislativa, sem o auxílio do Tribunal 
de Contas. 

Cabe-nos observar que a solicitação decorre de informações 
colhidas pelo requerente de que tal modalidade de loteria consistiria 
na prática de apostas por meio de telefone e, sendo implantada sem 
as precauções necessárias para coibir o uso por crianças e 
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No nosso entendimento, a preocupação se justifica tanto mais 
quando lembramos que o art. 80 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ainda que não trate de coisa idêntica, mas de natureza 
semelhante - assim preconiza: "os responsáveis por estabelecimentos 
que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere ou por 
casas de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda que 
eventualmente, cuidarão para que não seja permitida a entrada e a 
permanência de crianças e adolescentes no local, afixando aviso para 
orientação do público". 

Concordes com o objetivo do requerimento, consideramos oportuno 
lhe seja apresentado substitutivo, para também se indagar ao Diretor-
Geral da autarquia se haverá mecanismos que impeçam ao menor de 
idade o acesso - evidentemente por ligação telefônica -, ao jogo 
mencionado e, ao mesmo tempo, suprimir a parte do texto que tem 
natureza explicativa. É o que faremos a seguir. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

1 .426/2003 na forma do Substitutivo n° 1, nos termos que se seguem. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

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

O Deputado que este subscreve, requer a V. Exa., nos termos 
regimentais, seja endereçado pedido de informações ao Diretor-Geral 
da Loteria do Estado de Minas Gerais sobre a modalidade de jogo 
denominada Ligue-Minas, a ser implantada em breve por aquela 
autarquia, especialmente esclarecendo se haverá mecanismos que 
impeçam o menor de idade de acessá-lo. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo 
Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade 
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.439/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
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Por intermédio da proposição em epígrafe, o Deputado João Bittar 

solicita ao Presidente da Casa seja formulado pedido de informações 
ao Secretário de Estado da Defesa Social e ao Subsecretário de 
Justiça sobre possível transferência, por parte dessa Subsecretaria, 
de cem presidiários oriundos das delegacias da Capital para a cidade 
de Uberlândia. 

Pleiteia, ainda, seja endereçado às referidas autoridades o seu 
veemente repúdio, se confirmada a transferência, conforme 
notificação recebida por meio de ofício subscrito pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Uberlândia, datada de 10/9/2003, bem como 
seja dada ciência do requerimento a esse Vereador. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" e, a seguir, 
encaminhada a este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos 
termos do disposto no art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Argumenta o autor da matéria que, pela atual situação em que se 

encontram as cadeias de Uberlândia - enfrentando várias rebeliões e 
com superlotação de presos - não se pode conceber que venham a 
receber mais condenados; caso os presos de Belo Horizonte sejam 
transferidos para Uberlândia, não há dúvida de que haverá situação 
de calamidade no sistema carcerário local. 

Quanto ao exame da pertinência da iniciativa da proposição, 
devemos atentar para o art. 54, §§ 2° e 3°, segundo os quais a Mesa 
da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a Secretario 
de Estado e a outras autoridades estaduais. 

É sabido que tal prerrogativa resulta da necessidade de que este 
parlamento exerça controle externo, tanto de natureza operacional e 
financeira quanto política, sobre os atos do Poder Executivo. 

O controle legislativo ou parlamentar é exercido por esta Casa ou 
por comissões parlamentares sobre determinados atos do Executivo 
na dupla linha da legalidade e da conveniência pública, pelo que se 
caracteriza como um controle eminentemente político, indiferente aos 
direitos individuais dos administrados, mas objetivando os superiores 
interesses do Estado e da comunidade. 

Conquanto seja evidente a pertinência do espírito que motivou a 
apresentação do requerimento, este relator entende seja necessário 
apresentar-lhe substitutivo, com vistas tanto a corrigir questões de 
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conteúdo quanto a tornar o seu texto mais conciso, de acordo com a 
técnica legislativa. A primeira modificação diz respeito à 
desnecessidade, e mesmo inconveniência, de se dirigir o pedido de 
informações ao Subsecretário de Justiça, já que o Secretário de 
Estado de Defesa Social é a autoridade competente para recepcioná-
lo e manifestar-se sobre ele. A outra se refere à impropriedade de, em 
pedido de informações, também solicitar-se coisa de natureza diversa, 
no caso, notificação de repúdio por autoridades, cientificando outrem 
do assunto, conforme explanamos na parte inicial desta peça. Ocorre 
que os requerimentos escritos que solicitarem manifestação de 
repúdio ou providência não são objeto de apreciação da Mesa da 
Assembléia, mas tão-somente das comissões permanentes desta 
Casa, haja vista o art. 103, 111, "a" e "d", do Regimento Interno. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

1 .439/2003 na forma do seguinte Substitutivo n° 1. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

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

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos 
regimentais, sejam solicitadas informações ao Secretário de Estado 
de Defesa Social sobre a possível transferência, por decisão da 
Subsecretaria de Justiça, de cem presidiários oriundos das delegacias 
da Capital para as do Município de Uberlândia. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo 
Aloise - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.444/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Deputada Marília Campos, por meio da proposição em tela, requer 

ao Presidente da Assembléia Legislativa que envie ofício ao 
Governador do Estado, solicitando-lhe informações sobre os 
incentivos ou benefícios fiscais concedidos a empresas no Estado, 
nos últimos dez anos. 
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Publicada no "Diário do Legislativo" de 25/9/2003, vem a matéria à 

Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, 
"c", c/c o art. 233, XII, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição de obter do Poder Executivo informações sobre 

os benefícios fiscais concedidos pelo Estado nos últimos dez anos e 
seu impacto no orçamento público. 

Primeiramente, salientamos que a isenção e a redução tributária são 
mecanismos instituídos por meio de lei, que deverá especificá-las e 
delineará todas as condições para a sua concessão. Isso é o que se 
depreende da leitura do art. 150, § 6°, da Constituição da República: 
"qualquer subsídio ou isenção, redução da base de cálculo, 
concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a 
impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante 
lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule 
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente 
tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2°, XII, 
g". 

Segundo esse artigo, cabe a lei complementar regular a forma 
como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, 
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e 
revogados. Essa hipótese encontra-se prevista na Lei Complementar 
Federal no 24, de 7/1175, recepcionada pela Constituição da República 
e que dispõe sobre os convênios para a concessão de isenção do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e dá 
outras providências, e de cuja leitura inferimos que qualquer benefício 
ou favor de natureza fiscal deve ser decidio no âmbito do Conselho de 
Política Fazendária - CONFAZ -, órgão que congrega representantes 
dos Estados e do Distrito Federal. 

A Carta da República transferiu então para a legislação 
complementar a regulação da forma como as isenções, os incentivos 
e os benefícios serão concedidos, mediante deliberação dos Estados, 
tomada de forma conjunta. 

Assim, encontra-se em vigor no Estado um emaranhado de leis e de 
convênios celebrados em nível do CONFAZ, tornando a matéria 
tributária estadual extremamente complexa, cuja análise apurada para 
subsidiar a apreciação da reforma tributária do Governador, 
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tenha extrema intimidade com o assunto e sua regulamentação. 
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Em vista disso, entendemos por bem tornar o pedido mais detalhado 
para trazer rnelhor entendimento à questão. 

Resta-nos ainda esclarecer que, de acordo com o princípio da 
especialidade, o encaminharemos não ao Governador do Estado, mas 
a quem tem a competência intrínseca para responder-lhe - o 
Secretário da Fazenda. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento no 

1.444/2003 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado a seguir. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

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

A Deputada que este subscreve requer a V. Exa., na forma 
regimental, que encaminhe ofício ao Secretário de Estado da 
Fazenda, solicitando-lhe as seguintes informações referentes aos 
últimos dez anos: relação das pessoas jurídicas no Estado que têm 
isenção ou redução de tributos estaduais, com os respectivos 
percentuais e datas da concessão; os benefícios de caráter 
permanente e os temporários; o impacto financeiro representado por 
esses benefícios, incluídas as anistias; relação das pessoas físicas e 
jurídicas que obtiveram anistia de tributos no referido período; os 
benefícios ou incentivos fiscais concedidos no atual Governo; a visão 
da Secretaria da Fazenda sobre a política de concessão de benefícios 
fiscais; possíveis estudos para implantação de uma política de 
incentivos e benefícios fiscais nesse Governo; e relação de causa e 
efeito entre a concessão desses benefícios e o desenvolvimento 
econômico do Estado. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo 
Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade 
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.450/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
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Por meio da proposição em tela, os Deputados Rogério Correia, 

Laudelino Augusto e Biel Rocha requerem ao Presidente da 
Assembléia Legislativa que encaminhe ofício ao Secretário de Estado 
de Turismo, solicitando-lhe informações sobre a Empresa Mineira de 
Turismo - TURMINAS -, principalmente sobre o seu patrimônio e o 
impacto que causará no patrimônio da Companhia de 
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais- CODEMIG. 

Após sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Encontra-se em tramitação na Casa o Projeto de Lei n° 1 .004/2003, 

que visa alterar a denominação e os objetivos sociais da Companhia 
Mineradora de Minas Gerais - COMIG -, além de autorizar o Poder 
Executivo a promover a incorporação de algumas empresas do 
Estado pela CODEMIG. 

Os Deputados subscritores da proposição querem, com o pedido de 
informações, obter subsídios para a discussão e votação do projeto 
identificado no início desta fundamentação. 

Para trazer luz ao assunto sob exame, esclarecemos que a 
incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades, de 
tipos iguais ou diferentes, são absorvidas por outra, que lhes sucede 
em todos os direitos e obrigações. As primeiras extinguem-se, e o seu 
patrimônio líquido deverá aumentar o patrimônio da que subsiste, 
cujos administradores deverão estar autorizados a subscrever os 
procedimentos necessários para tal. 

Devido a isso, acreditamos, sim, que haverá um impacto do 
patrimônio da TURMINAS na CODEMIG, nova denominação da 
COMIG, principalmente porque não serão absorvidos apenas os 
ativos do ente incorporado, mas também os passivos, ou seja, o 
patrimônio líquido, que também pode ser negativo. Assim, somos 
favoráveis ao requerimento ora analisado, mas devemos encaminhá-
lo à autoridade competente para prestar a informação. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 

1 .450/2003 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 

Substitua-se a expressão "Exmo. Sr. Secretário de Estado de 
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Turismo" pela expressão "Presidente da Empresa Mineira de 
Turismo- TURMINAS". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo 
Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade 
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.452/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
Os Deputados Rogério Correia, Laudelino Augusto e Biel Rocha, por 

meio da proposição em tela, solicitam ao Presidente da Assembléia 
Legislativa seja encaminhado ofício ao Secretário de Desenvolvimento 
Econômico, pedindo-lhe informações sobre a situação patrimonial da 
Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG , com 
detalhamento dos ativos e passivos mobiliários e imobiliários e 
especificação de seu impacto sobre o patrimônio da Companhia de 
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais- CODEMIG. 

Após sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Tratam os signatários do requerimento de obter informações do 

Poder Executivo que lhes possam subsidiar a discussão de projeto de 
lei, de iniciativa do Governador, que tramita na Casa. 

Em que pese ao nobre propósito dos Deputados, tendo em vista 
elevar o nível e a precisão das discussões parlamentares, devemos 
comentar a princípio a série de equívocos cometidos no pedido, 
merecedores de reparos. 

Primeiramente, lembremos que a COMIG é empresa de economia 
mista, de direito privado, cuja gestão é competência de um conselho 
de administração e de uma diretoria. Não mantendo com a Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico vínculo de subordinação, acreditamos 
que o titular desse órgão não saberá prestar as informações 
solicitadas. O Diretor-Presidente da Companhia é a autoridade mais 
competente para isso. 

No tocante ao pedido em si, lembremos que o projeto de lei 
encaminhado a esta Casa pelo Governador do Estado propõe a 
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incorporação de certas empresas à COMIG, que passará a ter a 
seguinte denominação: Companhia de Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais - CODEMIG. 

A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são 
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e 
obrigações. A incorporadora, no caso a COMIG, absorve as outras 
sociedades, que serão extintas. 

Conforme o plano de incorporação aprovado pela assembléia geral 
da empresa incorporadora, autoriza-se o aumento do capital a ser 
subscrito e realizado por ela, mediante versão de seu patrimônio 
líquido (art. 227, § 1°, da Lei Federal no 6.404, de 15/12/76), que será 
analisado por peritos. 

Assim, não há que se falar em impacto do patrimônio da COMIG 
sobre a CODEMIG. A primeira apenas incorporará outras empresas e 
mudará de denominação e não o contrário. É mais importante indagar 
ao Diretor-Presidente da COMIG sobre o plano de incorporação 
aprovado pela assembléia geral, sobre o patrimônio líquido da 
empresa e sobre o total do aumento de capital a ser subscrito com a 
incorporação. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento no 

1.452/2003 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

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

Os Deputados que este subscrevem requerem a V. Exa., na forma 
regimental, seja encaminhado ofício ao Presidente da Companhia 
Mineradora de Minas Gerais - COMIG -, solicitando-lhe encaminhar a 
esta Casa informações relativas ao plano de incorporação de 
empresas aprovado por sua assembléia geral, à avaliação pericial do 
seu patrimônio líquido e ao aumento de capital a ser subscrito com a 
incorporação. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo 
Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade -
Pastor George. 
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Os Deputados Rogério Correia, Laudelino Augusto e Biel Rocha, por 
meio da proposição em tela, solicitam ao Presidente da Assembléia 
seja encaminhado ofício ao Secretário de Desenvolvimento 
Econômico, solicitando-lhe informaçôes sobre a situação patrimonial 
da Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI -, 
detalhando os ativos e passivos mobiliários e imobiliários e 
especificando seu impacto sobre o patrimônio da futura Companhia de 
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais- CODEMIG. 

Após sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição de obter subsídios para embasar os debates 

desta Casa sobre o projeto de lei que visa a promover a incorporação 
de empresas pela Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais -
CODEMIG -, nova denominação da Companhia Mineradora de Minas 
Gerais- COMIG. 

Ressaltamos, neste ponto, que a Companhia de Distritos Industriais 
de Minas Gerais - CDI -, um dos objetos da informação, é sociedade 
sob controle acionário do Estado, foi constituída nos termos da Lei n° 
5.721, de 25/6/1971 e integra a sua administração indireta, estando 
vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por força do 
disposto no art. 4°, I, C, 2, da Lei Delegada n° 57, de 29/1/2003. 

Vinculada a ente estatal, possui autonomia administrativa e 
financeira, operando em regime da iniciativa particular, sendo regida 
por seus estatutos. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
entidade estatal à qual está vinculada, supervisiona e controla o seu 
desempenho estatutário, sem intervir diretamente na sua 
administração, visto não haver relação de subordinação entre elas. 
Dessa forma, não nos parece apropriado pedir informação a quem 
não a administra, como disposto na proposição sob exame. Daí 
encaminharmos o pedido ao Presidente da aludida Companhia. 

Por oportuno, sentimos necessidade de esclarecer o seguinte: a 
incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são 
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e 
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obrigações. No processo, ocorre a transferência do patrimônio do 
ente absorvido para outro, a incorporadora, que aumentará, 
obviamente, seu capital. A sociedade a ser incorporada será 
dissolvida e os liqüidantes autorizados a subscreverem ações 
correspondentes ao aumento do capital da incorporadora, realizando-
o com o seu patrimônio livre e desembaraçado (bens e direitos). 

Dessa forma, assiste razão aos signatários do requerimento de obter 
informações sobre o patrimônio líquido da CDI e sobre o impacto que 
ele terá no patrimônio da CODEMIG. Ainda assim, apresentamos 
emenda à proposição, com o propósito único de mudar o seu 
endereçamento, pelo motivo que expusemos ao longo desta 
explanação. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento no 

1.454/2003 com a seguinte Emenda no 1. 
EMENDA N° 1 

Substitua-se a expressão "Exmo. Sr. Secretário de Estado de 
Desenvolvimento Econômico" pela expressão "Presidente da 
Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo 
Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade 
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.455/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
Os Deputados Rogério Correia, Laudelino Augusto e Biel Rocha, por 

meio da proposição em tela, requerem ao Presidente da Assembléia 
Legislativa que encaminhe ofício ao Governador do Estado, 
solicitando-lhe informações sobre a liquidação extrajudicial da 
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado de Minas Gerais -
CODEURB -, com detalhamento dos ativos e passivos da empresa. 

Após sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os signatários da proposição em exame tratam de obter subsídio do 
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Poder Executivo para melhor apreciarem o Projeto de Lei no 
1 .004/2003, do Governador do Estado, que visa alterar a 
denominação e os objetivos sociais da Companhia Mineradora de 
Minas Gerais - COMIG - e dá outras providências, no qual está 
proposta a incorporação dos ativos da CODEURB, Companhia cuja 
criação foi autorizada pela Lei no 6.158, de 30/10/73, que atualmente 
se encontra em liquidação extrajudicial. 

O processo de liquidação sucede à declaração da dissolução da 
Companhia, competindo ao Conselho de Administração, no caso 
específico, nomear o liquidante, sendo que o Conselho Fiscal deverá 
funcionar enquanto durar o processo. 

Realizando o ativo da Companhia, com liquidação das operações 
pendentes e a venda dos bens móveis e imóveis, o liqüidante deverá 
pagar aos credores preferenciais, proporcionalmente às dívidas 
vencidas e vincendas. 

Saldando as dívidas, deve o liqüidante atender, então, aos 
acionistas. 

O Projeto de Lei no 1 .004/2003, a que nos referimos, autoriza 
apenas a incorporação pela CODEMIG dos ativos da CODEURB, o 
que nos faz inquirir ao liquidante se já foram saldados todos os 
passivos, incluindo os créditos preferenciais, se foram atendidos os 
acionistas e, por último, indagar sobre o aumento do patrimônio 
líquido da CODEMIG, o que nos obriga a apresentar substitutivo à 
matéria, oportunidade em que a direcionamos à autoridade 
competente para prestar as informações pretendidas. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 

1.455/2003 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado a seguir. 
SUBSTITUTIVO No 1 

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

Os Deputados que este subscrevem requerem a V. Exa., na forma 
regimental, que examinhe ofício ao liqüidante da Companhia de 
Desenvolvimento Urbano do Estado de Minas Gerais - CODEURB -, 
solicitando-lhe as seguintes informações: se já foram saldados todos 
os passivos da Companhia; se já foram atendidos os seus acionistas e 
qual será o impacto da incorporação do ativo da CODEURB no 
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patrimônio da Companhia de Desenvolvimento Econômico do 
Estado de Minas Gerais- CODEMIG. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator- Adelmo Carneiro 
Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.460/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão de Saúde, por meio da proposição em análise, requer à 

Presidência da Assembléia Legislativa seja enviado ofício ao 
Secretário da Saúde e ao Ministério Público de Minas Gerais, 
solicitando informações sobre as investigações de irregularidades 
denunciadas no funcionamento do sistema de transplantes de Minas 
Gerais. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 25/9/2003, vem a matéria à 
Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, 
"c", ele o art. 233, XII, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O pedido de informações do Poder Legislativo às autoridades 

estaduais integra as ações de controle externo sobre as atividades da 
administração pública e é amparado constitucionalmente pelo art. 62, 
XXXI, da Carta mineira. 

O requerimento foi motivado pelas recentes declarações do 
Secretário da Saúde a respeito de irregularidades nos exames de 
pacientes inscritos na fila de espera para transplante de rim no 
Estado. 

Uma auditoria da Secretaria de Estado da Saúde - SES -, concluída 
no início de setembro de 2003, identificou adulteração do exame 
Antígeno Leucocitário Humano - HLA - , obrigatório para a checagem 
de compatibilidade entre receptor e doador para a cirurgia de 
transplante de rins. 

Dos 3.150 exames HLA realizados entre 1998 e 2002 pelo 
laboratório registrado como Sociedade-Serviço de Imunologia e 
Pesquisa S/C ltda, 800 estão sob suspeita. Segundo o Secretário, as 
adulterações foram feitas com o objetivo de beneficiar determinadas 
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pessoas também na fila de espera. Dos 800 pacientes com exame 
sob suspeita, apenas um foi submetido ao transplante, fato que, para 
a SES, reforça a hipótese de fraude. Além disso, desses 800 
pacientes com exames supostamente adulterados, cinco nem sequer 
realizaram a coleta de sangue necessária para a realização do teste. 

A denúncia não diz respeito só à falta de ética médica, mas também 
à má utilização do dinheiro do Sistema Único de Saúde - SUS -. pois 
os 800 exames feitos foram pagos ao prestador de serviço 
(aproximadamente R$120.000,00). E os 800 pacientes usuários do 
SUS podem ter sido lesados no sistema de recepção de órgãos, 
correndo até mesmo risco de morte. 

A SES já declarou que vai repetir os 800 exames que estão sob 
suspeita. Também encaminhou cópia do relatório da auditoria ao 
Ministério Público, ao Conselho Regional de Medicina, à Prefeitura de 
Belo Horizonte e à Secretaria de Defesa Social, que determinou 
abertura de inquérito policial para apuração do caso. 

Atualmente em Minas Gerais 3.778 pacientes esperam por um 
transplante de rim. Uma denúncia dessa gravidade merece, sem 
dúvida, a análise dessa Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 

1 .460/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 

2003. 
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro 

Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO W 1.471/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria da Comissão Especial que apura a sonegação de ICMS, 

a cobrança ilegal de seguro e a formação de cartel para o transporte 
na indústria automobilística de Minas Gerais, o requerimento em 
epígrafe solicita à Presidência da Assembléia Legislativa seja 
encaminhado ofício ao Subsecretário da Receita Estadual para que 
este envie a esta Casa informações sobre ações fiscais que envolvam 
transportadoras e fábricas de automóveis do Estado nos últimos cinco 
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de empresas de transporte de automóveis registradas no Estado e 
dados sobre benefícios fiscais concedidos a essas empresas. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 26/9/2003, vem a matéria à 
Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, 
"c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Com o requerimento, objetiva a Comissão Especial fazer com que a 

Receita Estadual disponibilize informações sobre a atuação da 
fiscalização estadual em empresas fabricantes e transportadoras de 
automóveis nos últimos cinco anos, sobre o valor do faturamento e do 
recolhimento de ICMS das empresas de transporte registradas no 
Estado e das empresas FIAT Automóveis, IVECO-FIAT MercoSul e 
Mercedez-Benz, bem como o valor e a discriminação dos benefícios 
fiscais concedidos pelo Estado às três empresas citadas. 

A intenção da Comissão Especial não esbarra no instituto do sigilo 
fiscal, que compreende um conjunto de ferramentas que a legislação 
utiliza para proteger o contribuinte. O sigilo fiscal impede que qualquer 
outra pessoa, a não ser ela mesma ou seu representante legal, tome 
conhecimento dos dados, que não são públicos, armazenados pela 
Fisco federal, estadual ou municipal. No requerimento em questão, as 
informações solicitadas são de caráter público, não havendo razão 
para restringir o acesso a elas. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

1 .471/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 

2003. 
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo 

Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Pastor George. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.472/2003 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Participação Popular, por meio da proposição em 
tela, requer ao Presidente da Assembléia Legislativa que envie ofício 
à Secretária de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, 
solicitando-lhe seja encaminhado a esta Casa relatório com a 
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identificação de todo o patrimônio imobiliário não edificado da 
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG -
destinado a programas de habitação popular. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A COHAB-MG é sociedade de economia mista e tem o objetivo de 

executar, diretamente ou por meio de terceiros, o plano estadual de 
habitação para atendimento à população de baixa renda. Seu principal 
acionista é o Estado de Minas Gerais, detentor de 99,99% do seu 
capital social, e, para o cumprimento de suas finalidades sociais, 
utiliza linhas de financiamento concedidas por órgãos financiadores 
governamentais, até mesmo federais, recursos do Fundo Estadual de 
Habitação, além de recursos próprios. 

Ela possui autonomia administrativa e financeira e submete-se aos 
ditames da Lei Federal no 6.404, de 15/12/76, que dispõe sobre as 
sociedades por ações, estando ali configurado que elas atuam da 
forma definida em seus estatutos e por seus acionistas, em 
assembléia. 

Embora privada, a origem e a natureza total ou predominante dos 
seus bens continuam públicas, pois sua destinação é de interesse 
público, apenas sua administração é confiada a uma entidade de 
personalidade privada, que os utilizará na forma da lei que a instituiu e 
na do seu estatuto. A destinação especial deles sujeita-os aos 
preceitos da lei que autorizou a transferência do patrimônio estatal a 
fim de atender aos objetivos perseguidos pelo poder público criador da 
entidade. 

Reportando-nos à proposição, temos a considerar que a COHAB-
MG possui um patrimônio público para a prestação de serviço público. 
Por conseguinte , consideramos o pedido de informação oportuno, 
pois cabe a este Parlamento fiscalizar os imóveis da empresa 
destinada ao fim proposto no requerimento e verificar a adequação do 
número à política a ser implantada pelo Estado. Entretanto, como ela 
está apenas vinculada a uma entidade estatal, ou seja, não está 
subordinada à Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política 
Urbana, acreditamos que podemos encaminhar o pedido diretamente 
ao seu Presidente, o que nos faz apresentar emenda ao requerimento. 
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Conclusão 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 
1.472/2003 com a Emenda no 1, a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Substitua-se a expressão "à Sra. Maria Emília Rocha Mello, 

Secretária de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana" 
pela expressão "ao Presidente da Companhia de Habitação do Estado 
de Minas Gerais -COHAB-MG". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo 
Aloise - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.473/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão de Participação Popular, por meio da proposição em 

estudo, requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja enviado 
ofício ao Secretário de Planejamento e Gestão, solicitando-lhe 
encaminhar a esta Casa a identificação de todo o patrimônio 
imobiliário não edificado do Estado que possa ser destinado a 
programas de habitação popular. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Estado, no desempenho normal de sua administração, adquire 

bens de toda espécie e os incorpora ao patrimônio público para a 
realização de seus fins. Essas aqu1s1çoes ou são feitas 
contratualmente pelos instrumentos comuns do direito privado sob a 
forma de compra, permuta, doação, dação em pagamento, ou se 
realizam compulsoriamente por desapropriação e adjudicação em 
execução de sentença, ou, ainda, se efetivam por força da lei quando 
se destinam áreas públicas nos loteamentos e na concessão de 
domínio de terras devolutas. 

A matéria em pauta refere-se à identificação do patrimônio 
imobiliário não edificado, pertencente ao Estado, que possa vir a ser 
destinado a programas de habitação popular. 
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Sobre o assunto, a Constituição Estadual, em seu art. 246, 

"caput", dispõe que "o Poder Público adotará instrumentos para 
efetivar o direito de todos à moradia, em condições dignas, mediante 
políticas habitacionais que considerem as peculiaridades regionais e 
garantam a participação da sociedade civil". 

Entendemos, portanto, a conveniência da matéria, mas optamos por 
apresentar-lhe substitutivo por sentirmos necessidade de nos inteirar 
melhor da situação da política habitacional adotada pelo Executivo. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n" 

1.473/2003 na forma do Substitutivo n" 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N" 1 

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

A Comissão de Participação Popular requer a V. Exa., nos termos 
regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de Planejamento e 
Gestão para que remeta a esta Casa as seguintes informações sobre 
o patrimônio imobiliário não edificado do Estado: o número total dos 
imóveis; o número dos que se destinam à implantação de moradias 
populares e onde estão situados; o plano estadual de habitação a ser 
executado pelo poder público para minimizar a carência habitacional 
no Estado; o tempo necessário para a execução dessa política e 
diminuir significativamente o déficit habitacional do Estado. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise 
- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 1.479/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
O Deputado Gilberto Abramo, por intermédio da propos1çao em 

estudo, requer à Presidência da Assembléia Legislativa sejam 
solicitadas ao Subsecretário de Comunicação Social da Secretaria de 
Governo informações sobre as verbas de publicidade destinadas nos 
últimos nove meses aos veículos de comunicação. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
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receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O dever de prestar contas é decorrência natural do encargo de gerir 

bens e interesse alheios. No caso do administrador público, esse 
dever ainda mais se alteia, porque a gestão se refere aos bens e 
interesses da coletividade. 

Constitui despesa com publicidade aquela decorrente da divulgação 
escrita, falada e televisada, incluindo faixas e cartazes, referentes a: 
difusão de campanhas soc1a1s do Governo; propagandas e 
publicações promocionais de interesse público; divulgação das ações 
governamentais, em caráter informativo, educativo ou de orientação 
social, sendo que dela não constarão nome, símbolo ou imagem que 
caracterizem a promoção pessoal da autoridade, servidor público ou 
partido político, conforme dispõe o art. 17 da Constituição Estadual. 

A previsão orçamentária para o ano de 2003 destinou à Secretaria 
de Governo, como recurso ordinário, o montante de R$5.779.983,00 
para atividades de divulgação governamental. 

A contratação de serviços de propaganda e publicidade fica 
condicionada à realização de procedimento licitatório, em que se 
observarão, entre outros, sob pena de nulidade, os princípios de 
isonomia, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao 
instrumento convocatório e julgamento objetivo, conforme disciplina o 
§ 1 o do art. 15 da Carta mineira. 

No tocante ao pedido de informação, consideramos relevante 
complementá-lo solicitando, também, o nome das empresas 
contratadas no período para a realização das campanhas publicitárias, 
cópias dos editais de licitação e dos contratos firmados com as 
empresas vencedoras. Além disso, consideramos necessana a 
mudança da autoridade destinatária, razão pela qual opinamos por 
apresentar substitutivo à matéria. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 

1.479/2003 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 
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O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma 

regimental, sejam solicitadas ao Secretário de Governo as seguintes 
informações: total de gastos com campanhas publicitárias nos últimos 
nove meses pelo Governo Estadual; as empresas contratadas para 
sua realização; cópia dos editais de licitação e dos contratos firmados 
com as empresas responsáveis pelas campanhas. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Dilzon Melo, relator - Rêmolo Aloise 
Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria 
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.485/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
O Deputado Rogério Correia, por meio da propos1çao em tela, 

requer ao Presidente da Assembléia Legislativa sejam solicitadas ao 
Governador do Estado informações sobre os conselheiros 
remunerados na CEMIG, COPASA-MG, COMIG e demais conselhos 
do Estado e sobre o valor pago mensalmente a cada um. 

Publicada, vem a matéria à Mesa da Assembléia, que deverá exarar 
seu parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
As empresas mencionadas no relatório são sociedades de economia 

mista, integrantes da administração indireta do Estado, sujeitando-se 
às regras da Lei no 6.404, de 15/12/76, cujo art. 239 estabelece a 
obrigatoriedade de terem Conselho de Administração e Conselho 
Fiscal, cujo funcionamento será permanente. 

A regra do art. 152 dessa mesma lei atribui à assembléia geral a 
prerrogativa de fixar o montante global ou individual da remuneração 
dos administradores, levando-se em conta suas responsabilidades, o 
tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação 
profissional e o valor dos seus serviços no mercado. 

A remuneração dos membros do conselho fiscal, além do 
reembolso, obrigatório, das despesas de locomoção e estada 
necessárias ao desempenho da função, será fixada pela assembléia 
geral que os eleger e não poderá ser inferior, para cada membro em 
exercício, a 1 O% da que, em média, for atribuída a cada Diretor (art. 
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162, § 3°, da Lei no 6.404, de 1976}. 

Como visto, a lei prevê realmente a remuneração dos conselheiros 
dessas companhias e como o seu valor é decidido em assembléia 
geral, achamos mais conveniente encaminhar a solicitação aos 
Presidentes das respectivas empresas. 

Com relação à remuneração dos membros dos vários conselhos do 
Estado, achamos também conveniente inquirir a cada um de seus 
Presidentes, o que nos faz apresentar substitutivo à matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 

1.485/2003 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

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

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma 
regimental, seja encaminhado ofício aos Presidentes da empresa 
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -, da Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG -, da Companhia 
Mineradora de Minas Gerais - COMIG - e dos vários conselhos do 
Estado, para que enviem informações sobre o valor remuneratório 
pago mensalmente aos seus conselheiros. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Dilzon Melo, relator - Rêmolo Aloise 
Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria 
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.504/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, por 

intermédio da proposição em estudo, requer à Presidência da 
Assembléia Legislativa seja enviado ofício ao Secretário de 
Desenvolvimento Social e Esportes, solicitando informações sobre o 
plano de reorganização e revitalização dos Centros Sociais Urbanos 
no Estado, em especial nos Municípios de Timóteo, Coronel 
Fabriciano e lpatinga, localizados no Vale do Aço. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
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receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Quando da implantação dos Centros Sociais Urbanos - CSU -, 

buscou imaginá-los como um equipamento de apoio às decisões da 
política de desenvolvimento brasileiro. Não um apoio passivo, mas 
crítico e participante, à medida que procurassem levar até às 
populações de baixa renda uma série de programas de oferta de 
serviços sociais, vitais para a melhoria da sua qualidade de vida e a 
formação da cidadania. E que se tornassem um núcleo irradiador de 
reivindicações das comunidades, reflexo acurado da compreensão 
dos seus problemas. 

Acompanhando essa visão do que poderia vir a ser um Centro 
Social Urbano, imaginou-se um esquema de implantação e 
funcionamento o mais aberto possível à participação das lideranças 
comunitárias e, principalmente, da população em geral. 

Em 30/3/84, o então Presidente da República, João Figueiredo, por 
meio do Decreto no 89.501, extinguiu o Programa Nacional de Centros 
Sociais Urbanos, criado pelo Decreto no 75.922, de 1°/7/75, mas em 
nível estadual o Programa perdurou até o final da década de 70. 

Um dos exemplos dos frutos oriundos do programa estadual é o 
Centro Social Urbano de Uberaba, que abriu recentemente, em 
14/7/2003, o 1 o Congresso Técnico de Beleza e Arte. Ele atende a 
pessoas de todas as idades e de todas as partes da cidade, nas áreas 
esportiva, educacional, artística, cultural e conta ainda com uma 
equipe do Programa Saúde da Família. São 11 cursos 
profissionalizantes e 22 projetos que variam de oficinas de teatro, 
dança, fanfarra mirim, passando pelas artes plásticas e pela natação, 
até cursos de corte e costura, cabeleireiro e artesanato em geral. 

O pedido de informação em pauta, objetiva saber o posicionamento 
da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes sobre a 
existência de um plano de reorganização desses centros em nível 
estadual. 

Entendemos a pertinência da solicitação, pois, por seu intermédio, 
pode-se chegar a um conhecimento em profundidade dos recursos 
latentes na comunidade, os quais serão preciosos para uma ação 
efetiva de planejamento do desenvolvimento social. 
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No entanto, como não sabemos na prática se tais centros estão 

sendo reorganizados, apresentamos emenda à proposição no intuito 
de adequar melhor o pedido de informação nela consubstanciado. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

1 .504/2003 com a Emenda no 1, apresentada a seguir. 
EMENDA N° 1 

Substituam-se a expressão: "sobre o plano de" pela expressão "se 
está no planejamento dessa Secretaria a". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise 
- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.511/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por meio da 

proposição em tela, requer ao Presidente da Assembléia Legislativa 
seja encaminhado ofício ao Diretor-Geral do Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, 
solicitando o encaminhamento a esta Casa de cópia dos seguintes 
documentos: 

Contratos celebrados com os consórcios TERCAN - Queiroz Galvão; 
ANG - Barbosa Melo e Carioca - SERVEMG para a construção da BR-
381; termo aditivo que possibilitou a subempreitada, acompanhado 
dos respectivos contratos; medições, acompanhadas das notas fiscais 
e das informações relativas aos desembolsos realizados nos trechos 
de obra, da subempreiteira para a empreiteira e dos mencionados 
consórcios para o DER-MG; planilha oficial de preços do DER-MG; 
parecer técnico acompanhado do laudo das sondagens estaca a 
estaca, em caso de alterações no projeto de engenharia por motivos 
geológicos: e planilha referente ao contrato celebrado com o Banco 
Mundial. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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Os documentos solicitados referem-se à duplicação da BR-381 e a 

obras complementares, levadas a efeito pelo Governo Federal com 
contrapartida do Governo mineiro, tendo em vista melhorar as 
condições de transporte e segurança, garantindo-se a expansão dos 
investimentos no eixo Belo Horizonte - São Paulo, concorrendo para o 
desenvolvimento das Regiões Sul e Sudeste. 

De maneira geral, as obrigações do poder público têm por fonte 
originária a lei e, por fonte secundária, os contratos. Assim, estará 
satisfeito um dos princípios basilares a que se deve ater a 
administração- o da legalidade. 

Claro está que os ajustes celebrados com a empresa executora das 
obras a que nos referimos devem ter-se prendido à licitação e ao 
edital do processo. Realizados os procedimentos e contratada a 
empresa, não poderá o poder público se eximir de efetuar o 
pagamento relativo às parcelas de obra realizadas. 

Sabemos ainda que, no decorrer do contrato, uma série de fatores 
fazem com que ele seja alterado, havendo necessidade de 
aditamentos e, consequentemente, de modificação nos recursos 
alocados. 

Embora os atos do Executivo desfrutem do atributo da presunção da 
legitimidade porque têm por fonte originária o direito, ainda assim, 
cabe ao Legislativo, porque goza do poder-dever de fiscalizar e 
controlar os atos dos outros Poderes, solicitar informações que se lhe 
afigurem pertinentes, pois somente por meio delas é que os seus 
membros podem avaliar a lisura dos acordos firmados, principalmente 
no que tange aos recursos, aos aditamentos e às subempreitadas. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento no 

1.511/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 

2003. 
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro 

Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.523/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
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A Comissão de Saúde, por intermédio da proposição em exame, 

requer a V. Exa. seja enviado ofício ao Secretário de Estado da 
Saúde, solicitando informações relativas à demanda de atendimento 
médico e ao déficit de leitos na Região do Baixo Jequitinhonha. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia 
Legislativa para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Sistema Único de Saúde - SUS -, instituído pela Constituição 

Federal, é uma das maiores conquistas do povo brasileiro, servindo de 
modelo para outros pafses. A Carta Magna, em seu art. 196, 
reconhece . a saúde como direito de todos e dever do Estado, 
garantida de forma universal, igualitária e integral. Contudo, apesar da 
garantia constitucional, ainda não se tem uma saúde pública de 
qualidade. 

Quem utiliza o serviço público de saúde sabe dos problemas que 
apresenta. Grandes são as dificuldades para 'marcar consultas, 
realizar exames, cirurgias e adquirir medicamentos. E quando é 
preciso utilizar uma UTI, faltam leitos para abrigar todos os pacientes. 

Esta situação não é diferente no Baixo Jequitinhonha, região 
penalizada pela seca, com elevados índices de mortalidade e 
desnutrição. 

Consideramos a solicitação proposta oportuna, pois reflete a 
preocupação deste parlamento com a saúde pública no Estado. 
Assim, de posse dos dados solicitados, esta Casa poderá promover 
ações que minimizem a questão, no âmbito de sua competência. 

No entanto, para darmos maior clareza e entendimento à 
proposição, optamos por apresentar-lhe emenda. 

Conclusão 
Diante do aludido, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

1.523/2003 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 

Acrescentem-se após o termo "Jequitinhonha" os seguintes dizeres: 
"no Sistema Único de Saúde- SUS". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo 
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Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.532/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 

84 

A Comissão de Administração Pública, por meio da proposição em 
tela, requer ao Presidente da Assembléia Legislativa que envie ofício 
ao Diretor da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMIG -, solicitando explicações sobre a renovação de contratos 
administrativos na FHEMIG. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O contrato administrativo referido na proposição que ora analisamos 

é o previsto no art. 11 da Lei n° 10.254, de 20/7/90, que estatui a 
possibilidade de contratação temporária, por prazo determinado, para 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 
caso em que o contratado não será considerado servidor público. 
Esse tipo de ajuste só pode ocorrer nas hipóteses de calamidade 
pública e de realização de recenseamento, conforme dispõe o§ 1° da 
citada norma. 

O instituto tem sido utilizado amplamente pelo Estado fora das 
hipóteses previstas em lei, principalmente na rede FHEMIG, 
descaracterizando a sua natureza. Há muito o Poder Executivo vem-
se utilizando da força de trabalho de agentes públicos contratados 
temporariamente para o desempenho de atividades permanentes, 
como é o caso de professores, dos especialistas em educação e dos 
serviçais, mediante prorrogações sucessivas dos respectivos 
contratos. 

Trata-se de situação cômoda para o Governo, que adia 
indefinidamente a realização de concurso público e altamente 
desconfortável para os contratados, uma vez que eles não desfrutam 
dos mesmos direitos dos servidores, embora executem serviços tão 
relevantes quanto aqueles. Essa situação dos contratados merece 
maior atenção tanto do Poder Executivo quanto desta Casa, pois não 
é justo os indivíduos que colaboram com o Estado serem prejudicados 
por uma equivocada aplicação da lei. 
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Em vista do que acabamos de expor, acreditamos justa e oportuna 

a indagação, para que esta Casa possa tomar conhecimento sobre o 
universo de contratados da FHEMIG, principalmente porque existe um 
concurso público já realizado e inúmeras pessoas esperando ser 
nomeadas. 

Devemos, entretanto, apresentar emenda à proposição para que 
não seja encaminhada ao Governador do Estado, tendo em vista que 
o próprio diretor da Fundação inquirida pode responder com muita 
propriedade ao que foi perguntado. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

1 .532/2003 com a Emenda no 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 

Suprimam-se do texto do requerimento as seguintes expressões: 
"atendendo a requerimento do Deputado Roberto Carvalho, com 
emenda do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, aprovado em reunião 
realizada em 30/9/2003" e "Senhores Aécio Neves, Governador do 
Estado de Minas Gerais, e Carlos Eduardo Venturelli Mosconi.". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro 
Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.540/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
O Deputado Laudelino Augusto, por intermédio da proposição em 

tela, requer à Presidência da Assembléia Legislativa sejam solicitados 
aos Diretores da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Minas Gerais - FAPEMIG -; Empresa de Pesquisa Agropecuária de 
Minas Gerais - EPAMIG -; Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER - e Instituto 
Mineiro de Agropecuária - IMA - "relatórios atualizados da situação 
patrimonial, de bens móveis e imóveis, recursos tecnológicos, 
recursos humanos e recursos financeiros disponíveis para a execução 
de suas atividades". 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
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receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Conforme dispõe a Constituição Estadual em seu art. 54, § 3°, a 

Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a 
dirigente de entidade da administração indireta, e a recusa ou o não-
atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa 
constituem infração administrativa sujeita a responsabilização. 

As entidades citadas no relatório oferecem serviço descentralizado, 
ou seja, o poder público lhes transfere sua titularidade ou, 
simplesmente, sua execução, por outorga ou delegação. 

As autarquias, como o I MA, pessoas jurídicas de direito público, com 
função típica, outorgada pelo Estado, têm atividades que personificam 
serviços retirados da administração centralizada. 

As Fundações, como a FAPEMIG, prestam-se à realização de 
atividades não lucrativas e atípicas do poder público, mas de interesse 
coletivo, como a educação, a cultura, a ):>esquisa, sempre 
merecedoras do amparo estatal. 

Já as empresas estatais ou governamentais, como a EPAMIG e a 
EMATER, são pessoas jurídicas de direito privado cuja criação é 
autorizada por lei específica, com patrimônio público ou misto, para a 
prestação de serviço público ou para a execução de atividade 
econômica de natureza privada, mas em tudo e por tudo ficam sujeitas 
aos princípios básicos da administração pública. 

Os questionamentos propostos no requerimento objetivam o 
conhecimento da real situação dessas entidades da administração 
indireta, para que este Poder possa pleitear junto ao Executivo 
Estadual, providências necessárias ao seu melhor aparelhamento, 
importantes que são para a agricultura mineira; no entanto, como a 
esta propos1çao foi anexada outra, por conterem matérias 
semelhantes, e visando a complementar as questões argüidas em 
ambas, optamos por apresentar substitutivo ao texto ora examinado. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 

1 .540/2003 na forma do seguinte Substitutivo n° 1. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

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

~-----------~------------~ 



87 
Gerais: 

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos 
regimentais, sejam solicitados aos Diretores da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG -; Empresa de 
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG -; Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais -
EMATER - e Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - relatórios 
atualizados da situação patrimonial - bens móveis e imóveis, recursos 
tecnológicos, humanos e financeiros - disponível para a execução de 
suas atividades. 

Requer, ainda, o envio pela EPAMIG do número de profissionais 
com títulos acadêmicos de pós-graduação (especialização, mestrado, 
doutorado e pós-doutorado) que compõem o seu quadro funcional, 
bem como dos ocupantes de cargos ou funções de confiança. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo 
Aloise - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.574/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão de Direitos Humanos, por intermédio da proposição em 

análise, requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja enviado 
ofício ao Chefe de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, solicitando 
sejam prestadas a esta Comissão as seguintes informações relativas 
a Anderson Rodrigues Teixeira, falecido no dia 26/8/2003, depois de 
ter sido preso na Praça Sete, nesta Capital, por policiais civis: que 
policiais, especificada a função e o setor de lotação de cada um, 
participaram da prisão; quais policiais atuam no plantão do posto 
policial instalado no Hospital Odilon Behrens e quais deles estavam de 
serviço no dia 26/8/2003, com especificação do horário do início e do 
término das atividades de cada um; que policiais participaram do 
referido plantão quando o corpo do detido foi liberado e apreendido 
valor em dinheiro que, supostamente, com ele se encontrava, 
discriminando-se a respectiva função e setor de lotação. 

Após ser publicada, vem a proposição à Mesa da Assembléia para 

~------------~------------~ 



88 
receber parecer nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Às Comissões, em razão da matéria de sua competência, da matéria 

compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua 
constituição, cabe, conforme dispõe o art. 100, IX, do Regimento 
Interno: 

"Art. 100 - .................................................... . 
IX - encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido 

escrito de informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade 
da administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a 
outras autoridades estaduais". 

A Comissão de Direitos Humanos, valendo-se da prerrogativa que 
lhe confere o art. 102, V, "a", do Regimento Interno, ou seja, a defesa 
dos direitos individuais e coletivos, deve lançar mão desse 
instrumento de controle e fiscalização, com a finalidade de assegurar 
que os diversos órgãos do Poder Executivo pautem sua conduta pelos 
princípios conformadores da administração e pelos preceitos 
constitucionais que garantem ao cidadão a liberdade de ir e vir, a 
expressão de suas idéias e a sua incolumidade. 

A matéria consubstanciada na proposição refere-se a Anderson 
Rodrigues Teixeira, cujo falecimento, ocorrido em 26/8/2003, pode ter 
sido provocado por tortura ou por omissão de socorro, da parte de 
policiais civis. 

No ordenamento jurídico vigente, as ações desenvolvidas pelas 
polícias civis estaduais e federais nas atividades específicas de polícia 
judiciária hão de guardar observância irrestrita aos direitos e às 
garantias individuais expressos na Constituição da República; todavia, 
no cumprimento de suas funções, não cabe à força policial, essencial 
à manutenção da ordem, cometer atos extremados que possam ferir a 
dignidade humana, e a cidadania e que possam culminar na morte de 
pessoas sob sua guarda. 

Dessa maneira, entendemos que a Comissão de Direitos Humanos 
deve oferecer sua colaboração na elucidação do caso sob comento, 
exercendo as competências regimentais já mencionadas. 

Conclusão 
Mediante o aludido, opinamos pela aprovação do Requerimento no 
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1.574/2003. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Dilzon Melo, relator - Rêmolo Aloise 
Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria 
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.576/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão de Segurança Pública, por intermédio da proposição em 

análise, requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja 
encaminhado ofício ao Secretário de Estado de Obras Públicas, 
solicitando o envio a esta Comissão de laudo técnico relativo às 
condições do prédio do CERESP de Juiz de Fora, tratando 
especialmente de sua estrutura física e da sua segurança. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Constituição Federal trata da segurança pública em seu art. 144, 

prevendo que ela é direito e dever de todos, sendo exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio. 

A Lei no 12.936, de 8/7/98, que estabelece diretrizes para o sistema 
prisional do Estado e dá outras providências, em seu art. 6°, § 3°, 
dispõe que "a instalação de estabelecimento penal será precedida de 
parecer emitido pelo Ministério Público, que opinará sobre a sua 
localização, capacidade, necessidade e adequação às regras de 
tratamento prisional, de acordo com as normas em vigor''. 

Incumbe também ao Ministério Público, conforme estabelece o art. 
163, VIl, da Lei n° 11.404, de 25/1/94, que contém as normas da 
execução penal em nosso Estado, visitar mensalmente os 
estabelecimentos penitenciários. 

O questionamento proposto no requerimento, ou seja, o 
encaminhamento à Comissão de Segurança Pública de laudo técnico 
no qual se exponham as condições físicas em geral e de segurança 
do prédio que abriga o Centro de Remanejamento da Secretaria de 
Segurança Pública - CERESP de Juiz de Fora, é de interesse não só 
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para a segurança pública, como para os direitos humanos, pois 
abarca o indivíduo como detento e como pessoa, na sua relação com 
o contingente do sistema prisional e com a coletividade. 

Em vista da explanação anterior, entendemos que a proposição 
deve ser direcionada ao Ministério Público, principalmente porque 
esse órgão foi o responsável pela emissão de parecer quando da 
instalação do citado estabelecimento prisional e a ele incumbe visitá-lo 
mensalmente; assim, qualquer irregularidade deve ser de seu 
conhecimento. 

Dessa forma, optamos por apresentar substitutivo à matéria para 
dar-lhe novo direcionamento. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

1.576/2003 na forma do seguinte Substitutivo no 1. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

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

A Comissão de Segurança Pública requer a V. Exa., nos termos 
regimentais, seja encaminhado ofício ao Procurador-Geral do 
Ministério Público, solicitando-lhe o envio a esta Comissão do parecer 
técnico elaborado para a instalação do Centro de Remanejamento da 
Secretaria de Segurança Pública- CERESP - de Juiz de Fora, relativo 
à edificação do prédio e à qualidade de suas instalações no que possa 
afetar a segurança dos detentos e a segurança pública. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise 
- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.578/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A propos1çao em tela, de autoria do Deputado Weliton Prado, 

objetiva seja encaminhada à Secretária de Estado da Educação 
solicitação para que preste a este parlamento esclarecimentos sobre a 
possibilidade de estudantes maiores de 18 anos efetuarem sua 
matrícula ou transferência para estabelecimentos da rede estadual de 
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ensino regular, fundamental ou médio. 

Após sua publicação, em 9/10/2003, vem a matéria à Mesa da 
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A iniciativa da proposição em análise encontra respaldo no § 2° do 

art. 54, da Constituição Estadual, conforme se pode constatar a 
seguir: 

"Art. 54- ....................................................... . 
§ 2° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de 

Estado pedido escrito de informação e a recusa, ou o não atendimento 
no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa importam 
crime de responsabilidade". 

A proposição em comento é procedente, tendo em vista que as 
normas que disciplinam a matéria - as Resoluções no 425/2003 e 
171/2002, esta última alterada pela Resolução no 184/2002, e a 
Orientação SD no 1/2003 - têm como critério prioritário a ordem 
crescente de idade para selecionar quais alunos concluintes do ensino 
fundamental da rede pública serão encaminhados para a continuação 
de estudos no ensino médio, dentro do limite das vagas existentes. 
Esse critério pode excluir, em tese, os candidatos com idade superior 
a 18 anos, em razão da insuficiência de vagas. 

O prazo para o cadastramento escolar já se encerrou. Conforme a 
orientação SD no 1/2003, em 2004, após o levantamento dos 
candidatos na faixa etária de 16 a 25 anos que desejam retomar os 
estudos no ensino médio, a SRE deverá verificar o número de turmas 
a serem atendidas, e, nas escolas estaduais com o ensino médio 
autorizado, o número de salas disponíveis no noturno e quais os 
recursos humanos habilitados ou autorizados para funcionamento das 
turmas. O atendimento, nos ensinos fundamental e médio, se de 
interesse dos candidatos maiores de 25 anos, será realizado nos 
CESEC-PECON, nas telessalas e pelos exames supletivos. 

A Secretaria de Estado da Educação, com fundamento nos dados 
apurados no cadastro escolar, poderia indicar a demanda apurada na 
educação de jovens e adultos para o ano de 2004, quais escolas 
oferecerão essas turmas e se a demanda aferida será atendida. 

Conclusão 
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

n° 1 .578/2003 na forma do seguinte Substitutivo n° 1. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

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

O Deputado que este subscreve, na condição de Presidente da 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, requer a V. 
Exa. seja encaminhado ofício à Secretária de Estado da Educação, 
para que esclareça a este parlamento se há a possibilidade de 
estudantes maiores de 18 anos efetuarem sua matrícula ou 
transferência para estabelecimentos da rede estadual de ensino 
regular, fundamental ou médio; qual a demanda relativa à educação 
de jovens e adultos apurada no cadastro escolar; se essa demanda 
será atendida; e quais escolas oferecerão turmas para a educação de 
jovens e adultos. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator- Rêmolo Aloise 
- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.602/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Deputada Ana Maria Resende requer à Presidência da 

Assembléia Legislativa, por intermédio da proposição em estudo, seja 
encaminhado ofício ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, para que seja 
fornecida relação das rodovias estaduais e delegadas que se 
encontram em fase de recuperação ou em operação tapa buraco, bem 
como se informem quais são as empresas responsáveis pelas obras. 

Após publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Regimento Interno atribui à Mesa a competência privativa de 

emitir parecer sobre requerimento que formule pedido de informação 
às autoridades estaduais quanto a fato relacionado com matéria 
legislativa em trâmite ou quanto a fato sujeito ao controle e 
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fiscalização deste parlamento. 

O requerimento em estudo solicita ao DER-MG o envio de relação 
das rodovias estaduais e delegadas que se encontram em fase de 
recuperação. 

Esse órgão, além de assegurar soluções adequadas relativas ao 
transporte de passageiros e de carga, também dirige a execução das 
obras de implantação, pavimentação, conservação, recuperação e 
melhoramento das estradas sob sua responsabilidade. 

O contrato por ele firmado com empresas para a execução de tais 
serviços é financiado com recursos do erário; assim sendo, o 
questionamento proposto encontra-se no âmbito de fiscalização e 
controle deste Poder. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

1.602/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 

2003. 
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise 

- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.616/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
Por intermédio da proposição em tela, o Bloco PT-PCdoB requer à 

Presidência da Casa seja encaminhado ofício ao Presidente do 
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
IPSEMG -, solicitando-lhe informações sobre o funcionamento do 
Hotel da Previdência em Araxá, em especial sobre o planejamento e 
as estratégias estabelecidos para a manutenção desse 
empreendimento. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 16/10/2003, foi a seguir o 
requerimento encaminhado a este órgão colegiado a fim de receber 
parecer, de conformidade com o disposto no art. 79, VIII, "c", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A iniciativa da proposição encontra amparo no § 3° do art. 54 da 

Constituição do Estado, porquanto ele assegura à Assembléia 
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Legislativa o poder de encaminhar pedido de informação, mediante 
a Mesa da Assembléia, a dirigente de entidade da administração 
indireta e a outras autoridades estaduais, acrescentando que a recusa 
ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de 
informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a 
responsabilização. 

Tem-se por evidente que tal prerrogativa constitucional decorre da 
faculdade de que goza o Poder Legislativo não só de fiscalizar e 
controlar os atos do Poder Executivo, como também de permitir ao 
parlamentar o acesso a informações concretas e imprescindíveis para 
que possa acompanhar a execução de políticas públicas e, sobretudo, 
dispor sobre assuntos públicos. É justamente nesse último contexto 
que se enquadra a solicitação, conforme passamos a esclarecer. 

O Hotel da Previdência em Araxá foi doado ao IPSEMG com o 
objetivo de ser integrado à infra-estrutura dos serviços de saúde 
prestados pela autarquia aos servidores públicos civis estaduais. 

Ocorre que, a par de o art. 1 o da Lei no 1.134, de 17/11/54, prever 
que a utilização do Hotel seja exclusivamente voltada para os fins 
sociais originalmente previstos, a saber, cura e repouso, qualquer 
desvirtuamento de sua finalidade - como tem sido denunciado por 
servidores usuários do Hotel - implica sua reversão ao patrimônio do 
Estado. 

Segundo os autores do requerimento, a ocorrência dessa hipótese 
representaria perda irreparável ao patrimônio do IPSEMG e prejuízo à 
saúde dos servidores do Estado, entendimento esse com que esta 
relataria está inteiramente de acordo. 

Conclusão 
Isso posto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

1 .616/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 

2002. 
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator- Adelmo Carneiro 

Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.617/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
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O Deputado Durval Ângelo, por meio da propos1çao em exame, 

requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhado 
ofício ao Chefe da Polícia Civil do Estado, solicitando-lhe informações 
sobre o número e o nome dos servidores "ad hoc" que se encontram à 
disposição da Polícia Civil em todo o Estado e, em especial, na 
Delegacia de Igarapé. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria em exame refere-se a servidores públicos municipais que 

se encontram à disposição da Polícia Civil no Estado, em especial, na 
Delegacia de Igarapé. 

Conforme informações obtidas por esta relatoria, é prática comum 
alguns municípios cederem funcionários seus para prestarem serviços 
nos órgãos do Estado, especialmente junto à Polícia Civil, nas 
respectivas delegacias, por meio de ajustes de direito público, isto é, 
convênios. ' 

A administração pública é livre para realizar esses acordos de 
natureza pública, procurando resultados positivos para aprimorar a 
conduta estatal. Os convênios realizados entre o Estado e os 
municípios com vistas à cessão de servidores são considerados 
verdadeiro atos associativos, cujos partícipes pretendem a satisfação 
de interesses comuns, ou seja, visam à prestação de serviços 
públicos mais eficientes. A parceria entre os entes federados tem em 
vista os objetivos que se almejam alcançar em um federalismo de 
cooperação. 

Essa cooperação decorre implicitamente do art. 23 da Constituição 
Federal no qual estão dispostas as atividades de competência 
concorrente, como saúde, assistência social, proteção dos deficientes, 
proteção de documentos, obras ou outros valores históricos. Não há 
alusão clara à segurança pública, mas temos a certeza de que a 
norma não é exaustiva, e, para a execução de serviços eficientes de 
proteção à população, é possível e desejável que esses ajustes sejam 
celebrados. 

Em relação ao termo "ad hoc", utilizado na proposição que ora 
apreciamos, na sua essência, indica o substituto ocasional designado 
para a feitura ou prática de um ato ou solenidade, pela ausência ou 
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impedimento do serventuário ou funcionário efetivo; o que não se 
aplica ao caso citado no requerimento, pois os funcionários cedidos 
pelas prefeituras, em sua maioria, permanecem nas delegacias da 
Polícia Civil. 

Estando sujeita ao controle deste Parlamento, consideramos a 
matéria oportuna, mas optamos por lhe apresentar emenda retirando 
a expressão "ad hoc" e substituindo-a pela expressão "cedidos pelas 
prefeituras mediante convênio". 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 

1.617/2003 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N" 1 

Substitua-se a expressão "ad hoc" pela expressão "cedidos pelas 
prefeituras mediante convênio". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo 
Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade 
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.618/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão de Direitos Humanos, por meio da proposição em tela, 

requer ao Presidente da Assembléia Legislativa que envie ofício ao 
Secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes, 
solicitando-lhe encaminhar à Casa cópia do acordo celebrado entre a 
USIMINAS, o Sindicato dos Metalúrgicos de Coronel Fabriciano e 
representantes do Governo do Estado, com vistas à reparação dos 
danos causados pelo chamado "Massacre de lpatinga", ocorrido em 
7/10/63. 

Após a sua publicação no "Diário do Legislativo", vem a matéria a 
este órgão colegiado, a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, 
VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O episódio aqui referido como "Massacre de lpatinga" ocorreu na 

manhã de 7/10/63 e consistiu num confronto entre 19 policiais 
militares e trabalhadores das Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais -
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USIMINAS - e de empreiteiras que ali prestavam serviços, postados 
em frente aos portões da empresa, em protesto contra os 
constrangimentos e as agressões sofridos nas revistas diárias durante 
meses a fio e, mais especificamente, pelos maus-tratos impingidos a 
eles no dia anterior ao incidente. 

Oficialmente, sete pessoas foram mortas e 78 ficaram feridas, mas 
estima-se que o número de vítimas tenha sido maior, principalmente 
porque os soldados estavam fortemente armados com metralhadoras 
e fuzis. 

A Secretaria Nacional de Direitos Humanos, na pessoa do 
Secretário Nilmário Miranda, estuda a possibilidade de indenizar os 
familiares dos cidadãos que morreram nesse confronto. Além dessa 
iniciativa, parece que houve um acordo firmado entre o Estado, o 
Sindicato dos Metalúrgicos de Coronel Fabriciano e a direção da 
USIMINAS, cujo teor a Comissão de Direitos Humanos quer conhecer, 
por ser matéria afeta aos seus trabalhos. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento no 

1.618/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 

2003. 
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise 

- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.619/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, por meio da 

proposição em exame, requer ao Presidente da Assembléia 
Legislativa seja enviado ofício ao Presidente da COPASA, solicitando 
informações sobre as condições de funcionamento e as ações de 
monitoramento das barragens citadas no Relatório Final da CP! das 
Barragens, realizada nesta Casa no ano de 2000. 

Após publicação no "Diário do Legislativo" de 16/1 0/2003, a matéria 
vem à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 
79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A questão das secas nas regiões Norte de Minas, Jequitinhonha e 

Mucuri e as medidas adotadas pelos diferentes governos para 
enfrentá-la são, infelizmente, assuntos recorrentes nesta Casa. Em 
1997, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária- CFFO 
- promoveu a avaliação de um programa de construção de pequenos 
barramentos em diversos municípios daquelas regiões, a partir de 
denúncias de irregularidades na execução e na manutenção dessas 
obras. Para aprofundar os trabalhos da CFFO, foi constituída, em 
1999, uma Comissão Especial para, em 90 dias, proceder a estudos 
sobre os efeitos das secas e suas conseqüências na vida social e 
econômica das populações do Norte de Minas e dos vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri. 

A Comissão Especial da Seca, como ficou conhecida, apontou, entre 
outras recomendações, a necessidade de se dar continuidade ao 
programa de construção de pequenas barragens nos municípios, 
como forma de melhorar a oferta hídrica na região. Contudo, os 
parlamentares receberam, durante o período de 'funcionamento da 
Comissão, inúmeras denúncias de irregularidades e malversação de 
recursos públicos na condução do programa. A CPI das Barragens, 
instalada em novembro de 2000 para, em 120 dias, apurar essas 
denúncias, detectou a veracidade de algumas e propôs, em seu 
relatório final, uma série de medidas para corrigir as falhas detectadas 
e até para responsabilizar administradores de órgãos públicos 
envolvidos com os problemas. 

Neste ano, a região do semi-árido mineiro foi mais uma vez 
castigada pela estiagem prolongada, e diversos municípios tiveram 
situação de calamidade pública decretada. A Comissão de Meio 
Ambiente, a partir de requerimento do Deputado Carlos Pimenta, 
voltou a discutir o assunto, em audiência pública. O tema da 
construção de barragens para retenção de águas de chuvas foi 
abordado, ocasião em que se resolveu solicitar à COPASA 
informações sobre as barragens construídas em 1997, no âmbito do 
Programa de Melhoria de Água do Semi-árido Mineiro, objeto das 
investigações da CPI das barragens. 

A nosso ver, a proposição merece ser acolhida, pois as informações 
solicitadas poderão subsidiar uma ação legislativa mais efetiva, 
incluindo a solicitação de construir novos barramentos. Contudo, 
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apresentamos, ao final do parecer, a Emenda no 1, com o intuito de 
que as informações sejam solicitadas também ao IGAM, uma vez que 
a COPASA foi mera executora das obras de construção das 
barragens, com recursos do extinto DRH, sucedido pelo IGAM. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

1.619/2003 com a Emenda no 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 

Acrescente-se, após a expressão "Presidente da COPASA, Dr. 
Mauro Ricardo Machado Costa", a expressão "e ao Diretor-Geral do 
IGAM, Dr. Paulo Teodoro de Carvalho". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise 
- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.622/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, por 

intermédio da proposição em estudo, requer à Presidência da 
Assembléia Legislativa seja enviado ofício ao Diretor-Geral do 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG -, 
solicitando cópia do relatório elaborado pelo Ministério da Fazenda, a 
pedido do Banco lnteramericano de Desenvolvimento- BID -, sobre as 
obras da BR-381 e informações sobre quais foram os aditamentos 
feitos nos contratos para projeto, construção e fiscalização da referida 
obra. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O início do processo licitatório para a duplicação da BR-381 teve 

início em julho de 1993, quando foram publicados os avisos de 
licitação internacional para a execução das obras rodoviárias e os 
serviços de supervisão. Mas, com a implementação da nova moeda 
brasileira em 1994, as empresas solicitaram a rescisão do contrato. 

Para dar continuidade ao programa de obras, o trecho foi redividido 
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em sete lotes rodoviários, que foram objeto de nova licitação em 
1995. A emissão das ordens para início dos trabalhos foi dada em 
1996. 

Em 1997, foi publicado edital para a construção e pavimentação da 
segunda pista, incluídos a restauração e o recapeamento da pista 
existente nos trechos constantes da segunda etapa, esta dividida em 
onze lotes. 

As obras sofreram interrupção em dezembro de 1998 e foram 
retomadas em março de 1999. Porém, devido à ocorrência de fatores 
imprevistos na execução da obra, representados pelos trabalhos para 
solucionar problemas na fundação de aterro sobre solo mole, que 
implicaram custos além dos valores contratuais, nova licitação foi 
programada para a continuidade das obras, sendo que os contratos 
até então vigentes foram encerrados em dezembro de 1999. 

Um novo edital de concorrência pública internacional foi publicado 
em agosto de 2000 para licitação das obras complementares da 
rodovia. 

Para sua conclusão, serão investidos recursos da ordem de 
R$160.000.000,00 que serão aplicados também na execução de 
obras de arte especiais (pontes, viadutos, passagens de nível e 
passarelas). Os recursos foram obtidos junto a dois organismos 
internacionais pelo Governo Federal: o Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento - BID - e o Japan Bank for lnternational Cooperation 
- JBIC -, não havendo necessidade de contrapartida da União e do 
Estado. 

Nestes dez anos de execução dos trabalhos para duplicação da BR-
381, além dos processos licitatórios, foram feitos aditamentos nos 
contratos já homologados. Assim, este Parlamento, no exercício de 
seu papel fiscalizador objetiva tomar ciência desses aditamentos, bem 
como inteirar-se sobre o andamento das obras por meio do relatório 
elaborado pelo Ministério da Fazenda, a pedido do BID. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 

1 .622/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 

2003. 
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Melo, relator - Rêmolo Aloise -
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Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.623/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 

IOI 

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, por 
meio da proposição em análise, requer à Presidência da Assembléia 
Legislativa seja enviado ofício ao Diretor-Geral do Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -
solicitando-lhe informações sobre o montante pago a empresas, no 
valor de R$16,00 e R$14,00 por metro cúbico, para retirada de solo 
mole na BR-381. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise contém matéria cuja iniciativa encontra 

respaldo no § 3° do art. 54 da Constituição Estadual, que apresenta a 
seguinte redação: 

"Art. 54- ... 
§ 3° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de 

informação a dirigente de entidades da administração indireta, ao 
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais 
e a recusa ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a 
prestação de informação falsa constituem infração administrativa, 
sujeita a responsabilização". 

O termo "solo mole", constante na propos1çao, refere-se 
normalmente a turja (uma argila expansiva), existente em um trecho 
de 256,2km da BR-381, entre São João Nepomuceno e Extrema, na 
divisa com São Paulo, cujo volume é estimado em 3.250.000m3 , 

quantitativo não previsto no projeto básico, conforme noticiado pelo 
jornal "Estado de Minas" de 23/5/2002. 

Na época, foi realizada licitação para promover a remoção desse 
tipo de solo, e sete construtoras venceram a concorrência, sendo que 
apenas uma delas propôs o preço de tabela fixado pelo DER-MG, 
então avaliado em R$4, 14 o metro cúbico. 

Com a solicitação proposta no requerimento e de posse dos dados 
enviados por esse órgão, esta Casa poderá avaliar se houve prejuízos 
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aos cofres públicos devido a uma possível oneração dos valores 
contratuais que ele pactuou com as empreiteiras para retirada de solo 
mole no trecho citado. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

1 .623/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 

2003. 
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Melo, relator - Rêmolo Aloise 

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria 
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.624/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, por 

meio da proposição em exame, requer ao Presidente da Assembléia 
Legislativa seja enviado ofício ao Diretor-Geral do Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG - solicitando-lhe as 
cópias dos contratos assinados com empresas para a construção e a 
manutenção das balanças de pesagem nas rodovias do Estado. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Legislativo, ao solicitar informações ao Poder Executivo, incluídas 

as de sua administração indireta, vale-se da prerrogativa 
consubstanciada no § 3° do art. 54 da Constituição do Estado, que 
estabelece poder a Mesa da Assembléia "encaminhar pedido de 
informação a dirigente de entidade da administração indireta, ao 
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, 
e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a 
prestação de informação falsa constituem infração administrativa, 
sujeita a responsabilização". Com isso, intenta fiscalizar e controlar as 
ações daquele Poder, nos termos estabelecidos no inciso XXXI do art. 
62 do mesmo Diploma. 

As informações solicitadas são oportunas e convenientes, 
considerando que as balanças instaladas nas rodovias estaduais sob 
jurisdição do DER-MG funcionam como importante instrumento 
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fiscalizador e de controle do transporte rodoviário de cargas. 

Trata-se do exercício do poder de polícia, atividade consistente em 
limitar direitos individuais em benefício do interesse público. 

Ao implementá-lo, o Estado, mediante lei, condiciona e limita o 
exercício da liberdade e o direito de propriedade de seus 
administrados, a fim de compatibilizá-los com o bem-estar social. 
Dessa forma, a administração fica incumbida de desenvolver certa 
atividade destinada a assegurar que a atuação dos particulares 
manter-se-á em consonância com as exigências legais, tendo à sua 
disposição importante poder instrumental que a autoriza a exercer 
atos coercitivos necessários. 

Vale ressaltar que esses equipamentos, ou seja, as balanças de 
pesagem, são importantes instrumentos de fiscalização que 
concorrem para evitar o desgaste das rodovias. Sabemos, entretanto, 
que a maioria está desativada, e o pedido ora proposto servirá para 
que esta Casa possa bem avaliar o montante de recursos do erário 
empregado e que agora já não exerce o seu papel. 

Por essas razões e levando-se em consideração a competência 
constitucional reservada a este Legislativo, entendemos ser pertinente 
o envio da solicitação formulada. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

1 .624/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 

2003. 
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro 

Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.648/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, por 

intermédio da proposição em análise, requer à Presidência da 
Assembléia Legislativa sejam solicitadas ao Diretor-Geral do DER-MG 
informações sobre o número de residências desse Departamento e 
quanto custa aos cofres públicos cada uma delas, especificando o 
valor das despesas, mês a mês, do ano 2002 até setembro de 2003. 
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Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia 

para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O Regimento Interno desta Casa, em seu art. 100, IX, atribui às 

Comissões, em razão da matéria de sua competência, da matéria 
compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua 
constituição encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, 
pedido escrito de informação a Secretário de Estado, a dirigente de 
entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia 
Militar e a outras autoridades estaduais. 

A matéria tratada no requerimento refere-se a "residências" 
mantidas pelo DER-MG. Sobre isso, cumpre-nos informar que o termo 
correto, conforme estabelece o art. 125 do Decreto no 43.406, de 
2/7/2003, que aprova o regulamento desse órgão, é Coordenadoria 
Regional. 

As Coordenadorias Regionais são em número de quarenta e têm por 
finalidade planejar, coordenar e implementar ações que visem 
assegurar soluções adequadas ao transporte rodoviário de pessoas e 
bens, no âmbito de sua jurisdição, e mantê-las certamente acarreta 
despesas ao erário. O pedido de informação em exame objetiva tomar 
conhecimento do montante gasto pelo Departamento com a sua 
manutenção e encontra amparo no art. 62, XXXI, da Constituição do 
Estado. 

Visto que o mencionado Decreto no 43.406 dá outra denominação ao 
objeto constante no pedido de informação, opinamos por apresentar-
lhe substitutivo, para sanar a impropriedade. 

Conclusão 
Opinamos pela aprovação do Requerimento no 1.648/2003 na forma 

do seguinte Substitutivo no 1. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

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

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas requer a 
V. Exa., na forma regimental, sejam solicitadas ao Diretor-Geral do 
DER-MG - informações sobre os valores gastos para manter as 
quarenta Coordenadorias Regionais desse Departamento existentes 
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no Estado, especificando o valor das despesas, mês a mês, do ano 
de 2002 até setembro de 2003. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo 
Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade 
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 1.661/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão Especial constituída para, no prazo de 60 dias, estudar 

a situação da cafeicultura em Minas Gerais requereu ao Presidente da 
Assembléia Legislativa que solicitasse à Superintendência de 
Vigilância Sanitária do Estado e ao PROCON-MG que lhe fosse 
encaminhado o resultado de todos os laudos laboratoriais relativos a 
análises de qualidade de pó de café produzido e comercializado no 
Estado. 

Após a sua publicação, vem a rnatéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Após a extinção do Instituto Brasileiro do Café - IBC -, a fiscalização 

de qualidade do café distribuído no mercado interno foi, na prática, 
delegada às entidades representativas do segmento industrial da 
cadeia produtiva do café. 

Em Minas Gerais o SINDICAFÉ, filiado à FIEMG, em convênio com 
o PROCON-MG e a Vigilância Sanitária do Estado, é que promove o 
controle de qualidade. A análise das amostras coletadas serve de 
subsídio para a instrução de processos instalados a partir de 
denuncias feitas ao PROCON-MG. 

Os dados referentes a essas ações de fiscalização constituem o 
melhor acervo do Estado para avaliar a qualidade do café oferecido à 
população. A Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, que tem 
como objetivo a discussão dos problemas de todos os segmentos da 
cadeia produtiva do café, poderá extrair desses dados informações 
importantes para fundamentar suas recomendações e sugestões de 
ações legislativas; acreditamos, contudo, que é necessário determinar 
que os laudos enviados se refiram apenas aos últimos 24 meses, o 
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deste parecer. 

Conclusão 
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento no 
1.661/2003 com a seguinte Emenda no 1. 

EMENDA N° 1 
Acrescente-se ao final do requerimento a expressão "nos últimos 

vinte e quatro meses". 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 

2003. 
Mauri Torres, Presidente - Antõnio Andrade, relator - Rêmolo Aloise 

- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.664/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão de Saúde, por meio da proposição em análise, requereu 

à Presidência da Assembléia Legislativa que fosse enviado ofício ao 
Superintendente de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado da 
Saúde, Sr. Benedito Scaranci Fernandes, solicitando informações 
sobre as providências tomadas por essa Secretaria quanto ao 
fornecimento de medicamentos aos portadores da doença de Crohn e 
de retocolite ulcerativa. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 23/10/2003, vem a matéria à 
Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O pedido de informações do Poder Legislativo às autoridades 

estaduais integra as ações de controle externo sobre as atividades da 
administração pública e é amparado constitucionalmente pelo art. 62, 
XXXI, da Carta mineira. 

O requerimento é decorrente de solicitação do Deputado Neider 
Moreira e trata de tema debatido na 15• Reunião Ordinária da 
Comissão de Saúde, na qual se discutiu o cumprimento da Portaria n° 
1.318, do Ministério da Saúde, de julho de 2002, que trata do 
fornecimento de medicamentos excepcionais a portadores de doenças 
que menciona. 



107 
A doença de Crohn e a retocolite ulcerativa são tipos de 

inflamação intestinal cujos portadores integram o grupo de pacientes 
que necessitam de medicamentos especiais para conviver com as 
dificuldades inerentes às referidas patologias. Tal grupo precisa ser 
cadastrado na Secretaria de Estado da Saúde, para que se torne 
beneficiário do programa de medicamentos excepcionais do Ministério 
da Saúde, conforme o disposto na supramencionada portaria. 

A cobertura farmacoassistencial a pacientes crônicos é importante 
benefício social do Sistema Único de Saúde, que tem como uma de 
suas diretrizes fundamentais a eqüidade na atenção à saúde, o que 
significa a promoção da igualdade. Para o cumprimento desse 
princípio doutrinário, é mister que as diferenças naturais e sociais 
sejam consideradas na formulação de políticas de saúde, razão pela 
qual se justifica o estabelecimento de prioridade no atendimento dos 
farmacodependentes. 

A concretização dessas medidas depende de iniciativa da Secretaria 
de Estado da Saúde, que deve adotar as providências necessárias 
para regularizar o repasse de recursos financeiros do Ministério da 
Saúde destinados ao Programa de Medicamentos Excepcionais, 
razão pela qual se justifica o pedido de informação. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 

1.664/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 

2003. 
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro 

Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.682/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, por meio 

da proposição em exame, requer ao Presidente da Assembléia 
Legislativa seja enviado ofício aos quarenta e seis Diretores das 
Superintendências Regionais de Ensino da Secretaria de Estado da 
Educação, solicitando informações acerca das obras de reforma e 
ampliação em andamento na rede estadual de ensino público, como 
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também de todas as demandas ainda não atendidas, apontando 
suas respectivas prioridades. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Esta Casa, ao formular pedido de informação ao Executivo, exerce 

um dos mais importantes papéis a ela incumbido, que é o de fiscalizar 
e controlar as ações desse Poder, consoante o disposto no art. 62, 
XXXI, da Constituição do Estado. 

O fundamento desse controle é a indisponibilidade do interesse 
público pelo administrador, em especial, a prevenção dos abusos 
cometidos pelos detentores do poder, de que se desdobra a 
necessidade de máxima transparência e controle das ações 
administrativas. 

A Comissão de Educação, por meio do requerimento em análise, 
reitera pedido de informação consubstanciado no Requerimento no 
766/2003, cuja resposta, encaminhada pela Secretária da Educação, 
não foi suficiente para que os parlamentares pudessem apreciar as 
obras implementadas na rede física de ensino do Estado. 

A solicitação é oportuna e conveniente, haja vista que o nosso 
Estado perdeu recentemente o 1 o lugar histórico em qualidade de 
educação pública do País, segundo os últimos dados divulgados pelo 
Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB -, passando agora 
para 4° colocado. 

Vale ressaltar, ainda, que ele possui o segundo maior sistema de 
educação básica do País, com quase 5.200.000 alunos, dos quais 
89% estão na escola pública, e, desses, mais da metade, em 
estabelecimentos estaduais, motivo de orgulho, mas também de 
atenção, pois a qualidade na educação deve estar diretamente 
relacionada com a estrutura, manutenção e conservação de sua rede 
física. 

Apesar de o Secretário da Educação ser a autoridade máxima do 
sistema de ensino, encaminharemos o pedido tal como mencionado 
por sabermos que os superintendentes regionais de ensino, estando 
na ponta do sistema e mais perto da realidade da rede física, podem 
prestar informações mais condizentes com a necessidade do papel 
fiscalizador deste parlamento. Ainda assim, sentimos necessidade de 
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principalmente, de tornar o seu texto mais objetivo. 

Conclusão 
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 
1.682/2003 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais: 
A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia requer a V. 

Exa., na forma regimental, que envie ofício aos superintendentes 
regionais de ensino do Estado, solicitando-lhes informações sobre as 
obras de reforma e ampliação em andamento na rede estadual de 
ensino, como também sobre as demandas não atendidas, indicando 
as prioridades. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mau ri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relatbr- Rêmolo Aloise 
- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.683/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão de Saúde, por meio da proposição em tela, requer ao 

Presidente da Assembléia Legislativa sejam solicitadas ao Secretário 
da Saúde informações sobre o pagamento de valores inscritos em 
"Restos a Pagar" referentes ao exercício de 2002, bem como sobre o 
pagamento de valores da execução orçamentária do exercício 
corrente. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 3/10/2003, vem a matéria à 
Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, 
"c", c/c o art. 233, XII, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Assembléia Legislativa tem, além da função legiferante, a de 

fiscalizar e controlar os atos da administração pública. A referida 
função é levada a termo pelos parlamentares mediante várias ações, 
entre elas o pedido de informações por escrito dirigido às autoridades 
estaduais. Dessa forma, a proposição em análise está, de forma 
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parcial, em conformidade com a Constituição do Estado, que, em 
seu art. 54, § 2°, confere à Mesa da Assembléia a atribuição de 
encaminhar pedido de informação a Secretário de Estado. 

Na primeira parte do requerimento em tela a Comissão solicita o 
encaminhamento de ofício ao Secretário da Saúde pedindo 
informações relativas ao pagamento da quantia de R$840.000,00 ao 
Hospital Universitário São José, inscrita em "Restos a Pagar'' 
referentes ao exercício de 2002. Nos termos do art. 36 da Lei no 
4.320, de 1964, enquadram-se como restos a pagar as despesas 
empenhadas mas não pagas até o dia 31/12, data de encerramento 
do exercício financeiro, as quais são inscritas contabilmente como 
obrigações a pagar no exercício seguinte, porém à conta das 
dotações orçamentárias do exercício em que foram empenhadas. São 
classificados como processados aqueles relativos às despesas cuja 
execução abrangeu o empenho e a liquidação, pendente apenas do 
pagamento, denominados "Obrigações Liquidadas a Pagar" no Estado 
de Minas Gerais. Por outro lado, entendem-se como "Restos a Pagar 
Não-Processados", ou simplesmente "Restos a "Pagar'', aquelas 
despesas que cumpriram apenas o estágio do empenho. Em 
conformidade com o art. 92 da Lei no 4.320, de 1964, os restos a 
pagar integram a dívida flutuante, de natureza ex1ra-orçamentária. 
Dessa forma, a realização dessas despesas é feita à margem da Lei 
Orçamentária Anual e dos créditos adicionais regularmente abertos, 
tendo a singular natureza de serem independentes de prévia 
autorização legislativa. Assim, o pagamento dessas despesas fica 
sujeito à oportunidade e à conveniência do administrador do Tesouro 
Estadual, ou seja, do Secretário da Fazenda. 

O Decreto no 43.229, de 27/3/2003, determina o cancelamento dos 
saldos de empenho inscritos e não liquidados em "Restos a Pagar'' 
relativos ao exercício de 2002 e anteriores, atribuindo às Secretarias 
da Fazenda e do Planejamento e Gestão, em conjunto, a edição de 
normas complementares. 

Por sua vez, o Decreto no 43.243, de 31/3/2003, contingenciou o 
empenho das despesas financiadas com recursos ordinários e 
diretamente arrecadados, estabelecendo, em seu art. 2°, que: 

"Art. 2° - A cota financeira de que trata o "caput", observadas as 
exclusões de que trata o § 1°, inclui o pagamento de despesas do 

~-----------~------------~ 



111 
exercício de 2003 e restos a pagar de exercícios anteriores não 
liquidados e que sejam de interesse dos órgãos e entidades do Poder 
Executivo". (Grifo nosso.) 

Dessa forma, considerando a necessidade de se conhecer a real 
situação do referido pagamento, apresentamos o Substitutivo no 1, de 
modo que o pedido de informações por escrito seja endereçado ao 
Secretário da Fazenda, autoridade responsável pelo gerenciamento 
do caixa do Tesouro. 

Quanto à segunda parte do requerimento, referente ao pagamento 
de uma quantia de R$400.000,00 ao Hospital Universitário São José, 
decorrente de procedimentos executados no primeiro semestre deste 
ano, a Secretaria da Saúde, tendo em vista as suas cotas 
orçamentárias e financeiras descentralizadas, poderá realizar o 
pagamento à conta dos créditos autorizados pela lei orçamentária 
para o exercício de 2003. Assim, entendemos pertinente o pedido de 
providências já constante na proposição original, a qual, nos termos 
do art. 103, 111, "a", parágrafo único, do Regimento Interno é de 
deliberação conclusiva das comissões permanentes, sem a 
obrigatoriedade da emissão de parecer por parte desta Mesa. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

1 .683/2003, na forma do seguinte Substitutivo no 1. 
SUBSTITUTIVO W 1 

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

A Comissão de Saúde, atendendo a requerimento dos Deputados 
Fahim Sawan, Carlos Pimenta e Ricardo Duarte aprovado em 
28/10/2003, requer a V.Exa, nos termos regimentais, seja enviado 
pedido de informações ao Secretário da Fazenda sobre o pagamento 
de R$840.000,00, devidos ao Hospital Universitário São José, 
inscritos em "Restos a Pagar'' referentes ao exercício de 2002. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator- Adelmo Carneiro 
Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.743/2003 
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O Deputado Luiz Fernando Faria, por intermédio da proposição em 
análise, requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja 
encaminhado ofício ao Diretor-Geral do Instituto de Desenvolvimento 
do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE -, solicitando cópia de 
inteiro teor de todos os contratos e convênios firmados pelo referido 
Instituto a partir da data de sua instituição, ocorrida em 15/1/2002. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O IDENE, órgão ao qual é dirigida a proposição, é uma autarquia 

instituída pela Lei no 14.171, de 15/1/2002, que tem por finalidade 
promover o desenvolvimento econômico e social das Regiões Norte e 
Nordeste do Estado. 

É solicitada à sua direção cópia dos contratos e convênios 
celebrados pelo órgão, desde sua fundação, em janeiro de 2002. 

Entende-se por contrato administrativo o ajuste que a administração 
pública, agindo nessa qualidade, firma com particular ou outras 
entidades públicas para a consecução de objetivos de interesse 
coletivo, nas condições estabelecidas por ela mesma. Também a 
administração indireta pode celebrar tais instrumentos com 
peculiaridades administrativas, que a sujeitam aos preceitos do direito 
público, cumprindo-se a exigência de prévia licitação, só dispensável 
nos casos previstos em lei. 

Já os convênios administrativos são acordos firmados por entidades 
públicas de qualquer espécie ou entre elas e organizações 
particulares, para a realização de objetivos de interesse comum dos 
partícipes. Convênio e contrato não se confundem. Neste, as partes 
têm interesses diversos e opostos; já no primeiro, têm interesses 
coincidentes. 

Desde sua instituição, o IDENE celebrou contratos e convênios com 
várias entidades, seja para prestação de serviços, seja para 
cooperação técnica. Ao solicitar cópia desses instrumentos o 
Deputado signatário do requerimento, tem o intuito de prover este 
parlamento dos meios necessários para que possa acompanhar e 
fiscalizar a implantação da política pública da autarquia, o que se 
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 
1.743/2003. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro 
Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.746/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
O Deputado Sebastião Helvécio, por meio da proposição em tela, 

requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja solicitada ao 
Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -
a discriminação do saldo disponível do Programa de Modernização 
Institucional e Ampliação da Infra-Estrutura em Municípios do Estado 
de Minas Gerais - Novo SOMMA, alusiva aos valores liberados para 
36 municípios, em 30/9/2003, no total de R$47.921.243, 13. 

Após sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Novo SOMMA, Programa de Modernização Institucional e 

Ampliação da Infra-Estrutura em Municípios do Estado de Minas 
Gerais, instituído pela Resolução no 404, do Conselho de 
Administração do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A., 
propicia a eles e a suas entidades uma linha de crédito para ser 
aplicada em atividades relativas ao saneamento básico e ambiental, 
infra-estrutura urbana, desenvolvimento urbano, aquisição de patrulha 
mecanizada e fortalecimento institucional. 

Os recursos do programa são provenientes da capitalização prevista 
no inciso 11 do art. 3°, no inciso 111 dos arts. 4° e 6° e no parágrafo 
único do art. 5°, da Lei Estadual n° 13.848, de 19/4/2001, que extingue 
o Fundo de Saneamento Ambiental dos Ribeirões Arrudas e Onça -
PROSAM -, o Fundo SOMMA, o Fundo Estadual de Saneamento 
Básico - FESB -e o Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB 
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Tais dispositivos legais direcionaram os recursos originários do 
antigo Fundo SOMMA ao aumento do capital social do BDMG, o que 
implica recursos próprios para serem aplicados nas finalidades já 
mencionadas. 

No que tange à solicitação propriamente dita formulada pelo 
Deputado, devemos trazer à colação o art. 1 O da Lei n° 13.848, de 
2001, que imputou a obrigação ao BDMG de encaminhar à 
Assembléia Legislativa, trimestralmente, as seguintes informações 
relativas à execução do Programa Novo SOMMA: recursos 
disponíveis para aplicação, listagem dos pedidos protocolados, 
listagem das operações realizadas e respectivos encargos cobrados, 
projetos em implantação e respectivas fiscalizações, irregularidades 
apuradas nas fiscalizações realizadas, além de ter de comunicar à 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Casa 
quaisquer irregularidades observadas na execução do Programa. 

Devido aos dados encaminhados à Casa pelo BDMG, 
especialmente aqueles enviados à Comissão de Fiscalização 
Financeira, em atendimento à previsão legal já mencionada, o 
parlamentar solicitou as informações, para bem exercer seu poder e 
dever de fiscalizar a aplicação de recursos públicos. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento no 

1.746/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 

2003. 
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise 

- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.747/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
O Deputado Sebastião Helvécio, por meio da proposição em tela, 

requer ao Presidente da Assembléia Legislativa que encaminhe ofício 
ao Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais -
BDMG -, solicitando-lhe a relação nominal dos cinco municípios que 
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receberam financiamentos do Programa de Modernização 
Institucional e Ampliação da Infra-Estrutura em Municípios do Estado 
de Minas Gerais Novo SOMMA, no valor de R$9.080.000,00, 
autorizados pela Secretaria do Tesouro Nacional, com discriminação 
das etapas de aprovação. 

Publicada, foi a matéria encaminhada à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Fundo SOMMA foi criado pela Lei n° 11.085, de 30/4/93, cujos 

recursos, sob a forma de financiamento reembolsável, destinavam-se 
à implantação do Programa de Saneamento Ambiental, Organização e 
Modernização dos Municípios. 

Extinto o referido Fundo pela Lei Estadual n° 13.848, de 19/4/2001, 
os seus recursos foram direcionados ao aumento do capital social do 
BDMG. Posteriormente, por meio da Resolução no 404, do Conselho 
de Administração do Banco, foi instituído o Programa Novo SOMMA, 
uma continuidade do anterior, destinado a financiar os municípios em 
saneamento básico e ambiental, infra-estrutura urbana, 
desenvolvimento urbano, aquisição de patrulha mecanizada e 
fortalecimento institucional. 

Lembremos ainda que BDMG, nos termos do art. 1 O da Lei n° 
13.848, de 19/4/2001, tem de repassar à Assembléia Legislativa, 
trimestralmente, as informações relativas à execução do Programa 
Novo SOMMA, tais como: recursos disponíveis para aplicação, 
listagem dos pedidos protocolados, das operações realizadas e dos 
encargos cobrados, projetos em implantação e respectivas 
fiscalizações, além de irregularidades apuradas. A indagação do 
nobre parlamentar surgiu justamente de informações prestadas à 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária sobre o assunto 
ora tratado. O Banco não deixou de exercer o seu papel, mas o fez de 
forma incompleta, o que deu ensejo à questão ora formulada. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 

1.747/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 

2003. 
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Melo, relator - Rêmolo Aloise -

~------------~------------~ 



Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
Pastor George. 

116 



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO 2003 

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

1.117/2003 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
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Atendendo ao disposto no art. 231 da Constituição do Estado, o 
Governador do Estado encaminhou a esta Casa, por meio da 
Mensagem no 114/2003, o projeto de lei em epígrafe, que contém o 
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI. 

Publicado em 9/10/2003, foi o projeto distribuído a esta Comissão, 
em conformidade com o art. 160 da Constituição do Estado e com o 
art. 204 do Regimento Interno. 

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2° do art. 204, foi 
concedido prazo de 20 dias para a apresentação de emendas ao 
projeto, tendo sido recebidas, nesse período, 20 emendas. 

Nos termos regimentais, passamos a analisar o projeto e as 
emendas a ele apresentadas. 

Fundamentação 
O PMDI, aprovado em lei por expressa exigência da Constituição 

mineira, é o documento fundamental de planejamento estratégico do 
Estado e tem caráter indicativo para o setor privado. O retorno da 
metodologia de planejamento na política estadual sinaliza que o 
Governo pretende, na implantação de projetos e programas, trabalhar 
com a previsão de impactos, as oportunidades econômicas e análise 
de viabilidade de cada um deles, sem perder de vista a realidade do 
Estado. Além disso, a exigência de se fazer um acompanhamento da 
implantação de cada projeto e de se avaliar a sua capacidade efetiva 
de solucionar os problemas levantados demonstra um real salto 
qualitativo na administração pública no Estado. Merece destaque a 
seleção de indicadores a serem utilizados para a avaliação das ações 
do Governo, de forma a garantir a efetiva implementação da agenda 
de prioridades e facilitar o seu acompanhamento por parte do Poder 
Legislativo. 

Elaborado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, 
que congrega representantes de vários segmentos da sociedade, o 
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Plano não tem validade adstrita a apenas um período de Governo, 
vinculando o plano plurianual e os demais programas estaduais, 
regionais e setoriais, nos termos do art. 154, parágrafo único, da 
Constituição do Estado. Por conseguinte, o orçamento, lei 
essencialmente alocativa, deverá ser compatibilizado com o plano 
plurianual e obedecerá, na fixação das despesas, às diretrizes 
maiores estabelecidas no PMDI. 

O projeto em análise consolida um conjunto de grandes escolhas 
que orientarão a construção do futuro de Minas Gerais, em um 
horizonte de longo prazo e sob condições de incertezas, e pretende 
dar respostas consistentes a duas grandes questões: qual a visão de 
futuro que a sociedade deseja para o Estado e quais as formas para 
atingi-la. É importante salientar que, em todos os cenários, o Índice de 
Desenvolvimento Humano - IDH - a ser atingido será suficiente para 
classificar o Estado em nível de alto desenvolvimento humano, ou 
seja, IDH superior a 0,800. 

As três grandes opções estratégicas que irão estruturar as ações 
governamentais, no mesmo nível de importância, são: promover o 
desenvolvimento econômico e social em bases sustentáveis; 
reorganizar e modernizar a administração pública estadual e recuperar 
o vigor político de Minas Gerais. 

Para viabilizar as três opções estratégicas referidas, a agenda de 
prioridades comporta dez objetivos, a saber: melhorar 
substancialmente a segurança dos mineiros, especialmente na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte; prover a infra-estrutura requerida por 
Minas Gerais; melhorar e ampliar o atendimento ao cidadão; 
intensificar a atuação governamental na gestão do meio ambiente; 
contribuir para a geração de empregos; fomentar o desenvolvimento 
econômico estadual; reduzir as desigualdades regionais; estabelecer 
um novo modo de operação do Estado; viabilizar novas formas de 
financiamento dos empreendimentos, orientado para as parcerias 
público-privadas; e consolidar a posição de liderança política de Minas 
no contexto nacional. 

O detalhamento da agenda de prioridades resultou na definição das 
iniciativas estratégicas apresentadas em anexo ao projeto, que lhe 
dão um grau maior de concretude e representam o elo entre a visão 
de longo prazo e o início de sua construção no presente. Assim, a 
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partir do PMDI, foi elaborada uma carteira de trinta projetos 
estruturadores, denominada GERAES (Gestão Estratégica dos 
Recursos e Ações do Estado), e o PPAG 2004-2007. Cabe ressaltar 
que os projetos estruturadores representam as prioridades do 
Governo e serão objeto de intenso gerenciamento, de forma a 
maximizar as possibilidades de sua execução. 

Com o objetivo de apresentar à sociedade os projetos do PMDI e do 
PPAG, bem como de colher sugestões para o seu aprimoramento, a 
Comissão de Participação Popular desta Casa promoveu quatro 
audiências públicas em Belo Horizonte e uma na cidade de Araçuaí. 

Passamos em seguida à análise das emendas apresentadas ao 
projeto. 

A Emenda no 1 visa incluir entre as iniciativas estratégicas do 
Governo o monitoramento da ordem, em locais públicos, por câmeras 
de vídeo, para incrementar a eficiência do policiamento ostensivo. A 
fim de melhor definir o alcance da proposta e orientar possível fonte 
de recursos para tanto, optamos por sua aprovação na forma da 
Subemenda no 1. 

A Emenda n° 2 pretende incluir, entre as iniciativas estratégicas do 
Governo, a parceria com entidades da sociedade civil que atuam na 
recuperação de dependentes químicos. Consideramos a proposta 
pertinente e oportuna, razão pela qual opinamos por sua aprovação. 

A Emenda no 3 visa incluir, entre as iniciativas estratégicas do 
Governo, a articulação com o Governo Federal para exigir a conclusão 
das obras do metrõ de Belo Horizonte e a transferência do sistema 
metrô para a Empresa Trem Metropolitano. Entendemos que a 
proposta apresentada, independentemente da avaliação de seu 
mérito, não deve prosperar, tendo em vista que não se inclui no 
escopo legal estabelecido para o PMDI. Portanto, opinamos por sua 
rejeição. 

A Emenda n° 4 pretende incluir no rol dos objetivos do PMDI o 
fomento ao terceiro setor, considerando a sua participação decisiva 
para a solução das questões sociais. Concordamos com a proposição 
e opinamos por sua aprovação na forma da Subemenda n° 1. 

A Emenda no 5 objetiva incluir no rol dos objetivos do PMDI o 
fomento do agronegócio. A proposta já foi contemplada no capítulo 
Objetivos Prioritários do anexo da lei, que prevê o fomento do 
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desenvolvimento econômico estadual, com ênfase no agronegócio, 
de forma regionalizada e com mecanismos inovadores que não 
comprometam as finanças estaduais. 

A Emenda n° 6 objetiva incluir no rol dos objetivos do PMDI o 
fomento do desenvolvimento das regiões metropolitanas. A proposta 
já foi contemplada no item 6. 7 do capítulo Objetivos Prioritários do 
anexo da lei, quando trata da redução das desigualdades regionais e 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte, considerado em conjunto 
com o item 7.7 do anexo Iniciativas Estratégicas do Governo, que 
prevê a realização do ordenamento das regiões metropolitanas e a 
modernização institucional e de gestão dos municípios mineiros. 

A Emenda n° 7 objetiva incluir no rol dos objetivos do PMDI a 
valorização do servidor público. A proposta já foi contemplada no 
capitulo Objetivos Prioritários, item 6.8, denominado Choque de 
Gestão, que estabelece as condições m1n1mas para o 
desenvolvimento de um programa efetivo de valorização do servidor. 

A Emenda n° 8 apresenta dispositivo ao PMDI que equipara os 
valores previstos em orçamento para investimentos em obras na 
região Norte do Estado aos valores previstos para a região 
Jequitinhonha-Mucuri. A Constituição do Estado veda a vinculação de 
receita de imposto a órgão, fundo ou despesas; portanto, não há 
possibilidade constitucional da vinculação proposta. Além disso, 
investimentos em obras normalmente pressupõem fonte de recursos 
de instituições financiadoras, com linhas de crédito disponibilizadas 
para regiões específicas, conforme cada caso. Portanto, opinamos por 
sua rejeição. 

A Emenda n° 9 objetiva incluir no rol dos objetivos do PMDI o apoio 
às ações educacionais que visem ao aprimoramento e à formação 
superior dos professores das redes públicas estadual e municipal. 
Concordamos com a proposição e opinamos por sua aprovação na 
forma da Subemenda no 1. 

A Emenda n° 1 O objetiva incluir no capítulo Objetivos Prioritários a 
construção do "campus" de Belo Horizonte da UEMG e a ampliação 
dos "campi" agregados no processo de democratização do acesso ao 
ensino superior. Concordamos em parte com a proposição e 
opinamos por sua aprovação na forma da Subemenda n° 1. 

A Emenda no 11 objetiva suprimir do capítulo Diagnóstico Sumário, 
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item 1.5 do anexo do PMDI, expressão inadequada, que 
desqualifica o papel do Estado enquanto indutor e coordenador da 
política econômica. Opinamos por sua aprovação. 

A Emenda n° 12 visa acrescentar ao texto do item 6.5, denominado 
Contribuição para a Geração de Empregos, informação e orientação 
acerca do desenvolvimento das microempresas e das empresas de 
pequeno porte do Estado. Opinamos por sua aprovação. 

A Emenda no 13 visa acrescentar ao texto do item 6.3, denominado 
Melhoria e Ampliação dos Serviços Públicos, do anexo do PMDI 
orientação para que, na prestação de serviços públicos, seja 
ministrado tratamento adequado às peculiaridades da mulher, das 
etnias, das. crianças, dos adolescentes, dos idosos e dos deficientes. 
Opinamos por sua aprovação. 

A Emenda n° 14 visa incluir no item 6.6, denominado Fomento 
Inovador ao Desenvolvimento Econômico, o incentivo e o apoio à 
incubação de empresas. Achamos oportuna a proposição e 
oferecemos a ela a Subemenda no 1. 

A Emenda n° 15 visa incluir no anexo do PMDI, no item 6.5 , 
denominado Contribuição para a Geração de Emprego e Renda, 
orientação para a implantação de políticas públicas de apoio à 
economia solidária em suas diversas modalidades, objetivando a 
integração, no mercado formal, dos grupos organizados e de baixa 
renda. Opinamos por sua aprovação. 

A Emenda n° 16 objetiva a inclusão, no capítulo Objetivos 
Prioritários, da promoção do turismo nos seus diversos aspectos 
econômicos e sociais. A proposta já foi contemplada no subitem 3 do 
item 6.6 do mesmo capítulo, que reorienta a escala e o foco nas 
atividades de turismo no Estado. 

A Emenda n° 17 visa à inclusão no item 6.6, denominado Fomento 
Inovador ao Desenvolvimento Econômico, da pnonzação do 
agronegócio em Minas Gerais, em especial daquele ligado às cadeias 
produtivas do café, do leite, das carnes, do algodão, do milho, da soja, 
da silvicultura, da horticultura e a sucroalcooleira, Achamos oportuna a 
proposição e oferecemos a ela a Subemenda n° 1. 

A Emenda n° 18 visa, basicamente, a inclusão, no capítulo Objetivos 
Prioritários da promoção da desprivatização do Estado, da capacidade 
gerencial do Estado, da incorporação de modelos participativos de 
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gestão, da democratização e da descentralização da ação estatal, 
bem como da valorização dos servidores públicos. Entendemos que a 
proposição já foi atendida, em parte, nos diversos capítulos e itens do 
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. Consideramos que a 
proposta de desprivatização do Estado é contrária ao eixo central do 
planejamento estratégico de médio e longo prazos definido pelo 
Governo do Estado, que tem, entre seus objetivos, equilibrar as 
finanças do Estado. Portanto, opinamos por sua rejeição. 

A Emenda no 19 visa acrescentar ao capítulo Objetivos Prioritários o 
fortalecimento da economia popular solidária. A emenda fica 
prejudicada, tendo em vista a aprovação da Emenda n° 15. 

A Emenda n° 20 visa incluir no capítulo Objetivos Prioritários a 
definição de critérios rigorosos para a concessão de benefícios fiscais 
no Estado e a para a revisão dos benefícios já existentes. Achamos, 
em parte, oportuna a proposição e oferecemos a ela a Subemenda n° 
1. 

Esta Comissão entende ser ainda necessária a apresentação da 
Emenda no 21, a fim de que seja feita, pelo Executivo, a 
compatibilização, no anexo do projeto, das emendas aprovadas. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.117/2003, com a Emenda no 21 e as subemendas que receberam o 
n° 1 às Emendas n°s 1, 4, 9, 10, 14, 17 e 20 a seguir transcritas, e 
com as Emendas n°s 2, 11 a 13 e 15; e pela rejeição das Emendas n° 
3, 8 e 18. Ficam prejudicadas as Emendas n°s 5 a 7 e 16, por 
conterem matéria constante no projeto. A Emenda n° 19 fica 
prejudicada com a aprovação da Emenda no 15. 

EMENDA N° 21 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O Anexo 11 integra esta lei na forma de incisos deste artigo, 

e as alterações nele contidas serão compatibilizadas pelo Poder 
Executivo no Anexo I.". 

SUBEMENDA W 1 À EMENDA N° 1 
Acrescente-se ao subitem 1 .1 do item 1 - Melhoria da Segurança 

Pública - do anexo denominado Iniciativas Estratégicas do Governo o 
seguinte número 12: 

" 1- ................................................... ·········· 
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1.1- ............................................................ . 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 4 
Dê-se ao inciso IX do art. 2° do projeto a seguinte redação: 
"Art. 2°- ... 
IX - a promoção econômica e social dos indivíduos menos 

favorecidos, mediante ações governamentais integradas que visem à 
superação da miséria e da fome, inclusive com a participação da 
sociedade civil organizada.". 

SUBEMENDA N" 1 À EMENDA N° 9 
Dê-se ao subitem 11 do item 3.3 do anexo Iniciativas Estratégicas 

do Governo a seguinte redação: 
"3.3- ................................................. . 
11 Capacitação continuada dos docentes, visando ao 

aprimoramento e à formação superior dos professores das redes 
públicas estadual e municipal.". 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 1 O 
Acrescente-se o seguinte subitem 12 ao item 3.3 do capítulo 

Iniciativas Estratégicas: 
"3.3- ......................................................... . 
12- desenvolver uma política estadual para o ensino superior, com a 

participação da UEMG, da UNIMONTES e das universidades federais 
em funcionamento no Estado.". 

SUBEMENDA N" 1 À EMENDA N° 14 
Dê-se ao subitem 4 do item 6.6, denominado Fomento Inovador ao 

Desenvolvimento Econômico, do Capítulo Objetivos Prioritários, o 
seguinte título: 

"6.6- ..... 
4 - Incentivar os investimentos em C&T e apoiar a incubação de 

empresas.". 
SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 17 

Acrescente-se ao subitem 1 do item 6.6, denominado Fomento 
Inovador ao Desenvolvimento Econômico do Capítulo Objetivos 
Prioritários, após a expressão "agroindústria no Estado", o seguinte: 

"6.6- ... . 
1 - ( .... ), em especial às cadeias produtivas do café, do leite, das 

carnes, do algodão, do milho, da soja, da silvicultura, da horticultura e 
a sucroalcooleira.". 
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SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 20 

Acrescente-se ao final do subitem 2 do item 6.8, denominado 
Choque de Gestão, do Capítulo Objetivos Prioritários, o seguinte: 

"6.8.- ... . 
2 - ( .... ). Além disso, atuar com maior rigor na concessão de novos 

benefícios fiscais.". 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Mauro Lobo -

André Quintão - Marília Campos. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 

1.118/2003 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 1 o, do Regimento Interno) 
Relatório 

Atendendo ao disposto no art. 68, I, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição mineira, o Governador do 
Estado encaminhou a esta Casa, por meio l:la Mensagem no 
115/2003, o projeto de lei em epígrafe, que contém o Plano Plurianual 
de Ação Governamental para o período de 2004 a 2007. 

Publicado em 14/10/2003, foi o projeto distribuído a esta Comissão, 
em conformidade com o art. 160 da Constituição do Estado e com o 
art. 204 do Regimento Interno da Assembléia Legislativa. 

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2° do art. 204, foi 
concedido prazo de 20 dias para a apresentação de emendas. Foram 
recebidas, nesse período, 69 emendas. 

Nos termos regimentais, esta Comissão passa a analisar o projeto e 
as emendas apresentadas. 

No decorrer da discussão, foram apresentadas propostas de 
emenda que, aprovadas por esta Comissão, estão incluídas ao final 
deste parecer. Dessa forma, em conformidade com o art. 138 do 
Regimento Interno, o relator da matéria apresentou nova redação do 
parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei do Plano Plurianual de Ação Governamental 2004-

2007 - PPAG -, em consonância com o art. 154 da Constituição do 
Estado, contém a materialização, em ações, da estratégia delineada 
no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, em 
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tramitação conjunta nesta Casa. O PMDI, por sua vez, é uma 
construção coletiva efetivada e proposta pelo Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social, órgão que, dada a amplitude da 
sua representação, tem a legitimidade necessária para captar as 
aspirações da sociedade mineira e propor estratégias para alcançá-
las. 

A proposta tem como eixo central a sustentabilidade e conta com a 
participação do setor privado, mediante parcerias público-privadas, do 
Governo Federal, dos organismos internacionais de fomento e dos 
mun1c1p1os. Denominada Geraes, a carteira de programas 
estruturadores se constitui no núcleo das mudanças a serem 
efetivadas no Estado, a saber: reorganizar a máquina pública, 
promover o desenvolvimento sustentável e recuperar o vigor político 
de Minas Gerais. Em complemento aos programas estruturadores, o 
plano contém um conjunto de programas prioritários de duração 
continuada e de custeio deles decorrentes, bem como indica as ações 
não orçamentárias. O projeto contém dois anexos: o Anexo I 
estabelece as diretrizes, metas e prioridades da administração pública 
estadual, apresenta o cenário macroeconômico e a situação das 
finanças públicas e enumera os programas e ações organizados por 
objetivos prioritários do PMDI e para a manutenção da máquina 
pública; o Anexo 11 apresenta os programas e ações organizados por 
setor governamental e os programas padronizados. 

Os programas estruturadores são concebidos para transformar em 
realidade a visão de futuro, por meio de ações concretas e resultados 
efetivos, visíveis e quantificáveis. Devido ao poder de alavancagem de 
um conjunto de iniciativas, o projeto estruturador será submetido a um 
processo de gerenciamento intensivo e diferenciado das demais 
atividades. Do seu sucesso dependem a viabilização de diversos 
outros projetos e a capacidade de mobilização de recursos públicos e 
privados alocados em atividades geradoras de desenvolvimento. 
Assim, o número de projetos deve ser limitado para não diluir a 
atenção gerencial requerida para sua implantação, devendo também 
receber uma análise cuidadosa quanto às incertezas da obtenção dos 
recursos necessários. Cabe salientar também que o conjunto de 
projetos estruturadores não é resultante de uma distribuição eqüitativa 
de projetos entre os vários setores de governo, e, sim, do 
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desdobramento rigoroso das prioridades estratégicas do Estado. 
Os 30 programas estruturadores são: Redução da Criminalidade 
Violenta em Minas Gerais, Corredores Radiais de Integração e 
Desenvolvimento, Potencializaçâo da Logística do Triângulo - Alto 
Paranaíba, Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos 
Municípios, Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos, Oferta de 
Gás Natural, Centro Administrativo do Governo de Minas Gerais, 
Corredor Cultural Praça da Liberdade - Casa do Conde, Choque de 
Gestão: Pessoas, Qualidade e Inovação na Gestão Pública, 
Modernização da Receita, Saúde em Casa, Regionalização da 
Assistência à Saúde, Melhoria e Ampliação do Ensino Fundamental, 
Universalização e Melhoria do Ensino Médio, Inclusão Digital, Lares 
Geraes, Gestão Ambiental MG Século XXI, Centros Públicos de 
Promoção do Trabalho - Uma Estratégia para o Primeiro Emprego, 
Minas sem Fome, Estrada Real, Plataforma Logística de Comércio 
Exterior da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Empresa Mineira 
Competitiva, Programa de Revitalização e Desenvolvimento 
Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, 100% de 
Eletrificação Rural no Estado de Minas Gerais, Projeto Jaíba, 
AGROMINAS: Agregação de Valor e Diversificação de Café, Arranjos 
Produtivos Locais, Energia Elétrica para o Noroeste Mineiro, Unidade 
Parceria Público-Privada - MG e Reestruturação da Plataforma 
Logística e de Transportes da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. 

O Plano prevê dispêndios totais, no período, de R$1 07,6 bilhões, 
sendo R$26,0 bilhões em 2004. Agrupados por funções, os dispêndios 
totais envolvem recursos de R$49, 1 bilhões para a administração 
pública, de R$20,9 bilhões para o desenvolvimento econômico e de 
R$37,6 bilhões para o desenvolvimento social, financiados com 
recursos do Orçamento Fiscal (87,4%), do Orçamento das Empresas 
(8,4%) e de parcerias (4,3%). Os programas estruturadores prevêem a 
aplicação total de R$14,0 bilhões no período, sendo R$2,5 bilhões em 
2004, com recursos oriundos do Orçamento Fiscal (45%), do 
Orçamento de Investimento das Empresas (23,3%) e de parcerias 
(31 ,7%). As aplicações serão direcionadas basicamente para o setor 
social e de infra-estrutura. 

Quanto à metodologia de elaboração, contém o Plano atual 
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diferenças substantivas em relação aos anteriores, entre as quais 
mencionamos: a elaboração e apresentação das diretrizes, dos 
objetivos e das metas por objetivos estratégicos definidos no PMDI, e 
não, por secretarias; a utilização da categoria "programa" da 
classificação funcional-programática para definir as ações de governo, 
abandonando-se, assim, as categorias "projetos e atividades", que 
detalham as ações governamentais; e a criação de uma tipologia para 
os programas governamentais, classificando os investimentos 
governamentais em programas estruturadores, prioritários e 
padronizados. 

Cumpre salientar que a Comissão de Participação Popular desta 
Casa promoveu cinco audiências públicas com o objetivo de 
apresentar os projetos do PMDI e do PPAG à sociedade, bem como 
de colher sugestões para o seu aprimoramento. Merece destaque a 
Emenda no 14, acolhida neste parecer, que cria um novo programa 
estruturador, denominado Inclusão Social de Famílias 
Vulnerabilizadas, agrupando diversas ações existentes, em 
consonância com a tendência de unificação do gerenciamento dos 
gastos sociais de caráter assistencial. Foram acatadas também as 
Emendas nos 3, 4, 6, 7, 11, 22, 26, 27, 41 e 46 a 48, bem como as 
idéias contidas nas Emendas nos 5, 9, 10, 12, 13, 16 a 18,21, 23 a 25, 
50, 51 e 53, por meio da apresentação de subemendas que visam ao 
aperfeiçoamento da técnica legislativa, à adequação das ações novas 
somente para o período 2005-2007 ou à correção de erros materiais. 
Pelos mesmos motivos, apresentamos subemendas às Emendas nos 
35, 36, 38 a 40, 54 e 61, oferecidas por parlamentares. 

A disposição da relataria seria pelo acolhimento de todas as ações 
que vão ao encontro das aspirações da população, não tossem as 
inevitáveis restrições orçamentárias que qualquer Governo enfrenta 
ao deparar com tamanha gama de necessidades ainda não supridas e 
a grave crise fiscal vivida pelo Estado. Dessa forma, considerando que 
o atendimento integral dos pleitos inviabilizaria a finalidade 
constitucional do PPAG de priorizar as despesas de capital e os 
programas de duração continuada mais relevantes, adotamos alguns 
critérios para o acolhimento das emendas apresentadas, a saber: 1) 
rejeição de emendas que resultem na criação de programa novo sem 
a indicação do objetivo e das respectivas ações ou com a indicação 
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de recursos não orçamentários de origem desconhecida; 2) 
rejeição das emendas que criem ação nova ou que aumentem valores 
das ações existentes, sem a indicação de cancelamentos 
compensatórios, sem indicação das metas físicas e financeiras para 
2004 e para 2005/2007 ou com indicação incorreta que impeça a sua 
precisa identificação; 3) rejeição das emendas que tratam de duas 
metas distintas em uma mesma ação; 4) rejeição das emendas ao 
PPAG com impacto no exercício de 2004 sem a correspondente 
emenda à proposta orçamentária, de forma a promover a 
compatibilidade constitucionalmente requerida; 5) rejeição das 
emendas que indicam o cancelamento de recursos vinculados, de 
contrapartida ou de custeio. Nesse sentido, opinamos pela rejeição 
das Emendas nos 8 (5), 15 (2), 19 (2}, 28 {5), 29 (2), 31 (3), 33 (2), 37 
(2), 42 (já contemplada na ação P790), 45 (2), 49 (5), 52 (5), 62 (5) e 
63 (2). 

Apresentamos a Subemenda no 1 à Emenda no 20, que contempla a 
idéia contida na Emenda no 58. Da mesma forma, apresentamos as 
Subemendas nos 1 às Emendas nos 56 e 57, que tratam do fomento à 
economia popular solidária e do Programa Bolsa-Família. 

Aproveitando a idéia contida na Emenda no 33, que trata da 
recuperação da bacia hidrográfica do rio Doce, e considerando o 
mérito da iniciativa, apresentamos a Emenda no 85, visando a incluir a 
ação Revitalização, Recuperação e Desenvolvimento Sustentável da 
Bacia Hidrográfica do Rio Doce na carteira do projeto estruturador no 
17. 

O projeto de lei prevê uma revisão anual do plano, a ser enviada ao 
Poder Legislativo até o dia 15/6, dos exercícios de 2004, 2005 e 2006. 
A Emenda no 59, por sua vez, pretende que a revisão anual seja feita 
por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cuja data 
constitucional para o envio a esta Casa é o dia 15/5 de cada exercício. 
Entendemos que a data de 15/6 é imprópria, devido ao curto espaço 
de tempo para discussão antes do término do primeiro período da 
sessão legislativa. Ademais, a Lei de Responsabilidade Fiscal atribuiu 
novas funções para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deverá 
conter, entre outros, o anexo de metas fiscais e a avaliação da 
situação financeira e atuarial dos regimes de previdência social. 
Diante disso, entendemos como pertinente que o projeto de lei de 
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revisão do Plano Plurianual seja enviado a esta Casa juntamente 
com a Lei Orçamentária, de modo a permitir a compatibilização 
constitucional entre as leis do ciclo orçamentário. 

Deixamos de acatar as Emendas nos 2, 64 e 66 por apresentarem 
problemas operacionais para sua implementação. Aproveitando a 
idéia contida na Emenda no 2, apresentamos a Subemenda n° 1 à 
Emenda no 30. 

As Emendas nos 43, 44, 68 e 69 pretendem introduzir alterações na 
descrição da finalidade de diversas ações. Tais alterações, de caráter 
específico, são incompatíveis com a estrutura dos programas e de 
suas ações, motivo pelo qual deixamos de acatá-las. 

Apresentamos, ainda, as Emendas nos 78 a 84, com a finalidade de 
corrigir erros materiais, bem como contribuir para o aprimoramento do 
projeto. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do 

Projeto de Lei no 1.118/2003, com as Emendas nos 3, 4, 6, 7, 11, 14, 
22, 26, 27, 34, 41, 46, 47, 48, 55, 60, 65 e 67; com as Emendas nos 70 
a 86 e as Subemendas nos 1 às Emendas n°s 5, 9, 1 O, 12, 13, 16, 17, 
18, 21, 23, 24, 25, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 50, 51, 53, 54, 56, 57 e 
61, a seguir apresentadas; e pela rejeição das Emendas n°s 1, 2, 5, 8, 
9, 10, 12, 13, 15, 16 a 21, 23, 24, 25, 28 a 33, 35 a 40,42 a 45, 49 a 
54, 56 a 59, 61 a 64, 66, 68 e 69. 

Informamos que ficam prejudicadas, com a aprovação das 
respectivas Subemendas n°S 1, as Emendas n°s 5, 9, 10, 12, 13, 16, 
17, 18,21, 23,24,25, 30, 32, 35, 36, 38,39,40, 50, 51, 53, 54, 56,57 
e61. 

Informamos ainda que, com a aprovação da Emenda n° 72, fica 
prejudicada a Emenda n° 59 e, com a aprovação da Subemenda no 1 
à Emenda no 20, fica prejudicada a Emenda no 58. 

EMENDA No 70 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -O vol. 111 integra esta lei na forma de incisos deste artigo, e 

as alterações nele contidas serão compatibilizadas pelo Poder 
Executivo nos vols. I e 11 desta lei.". 

VOLUME 111 
SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 5 
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Dê-se ao texto que trata da finalidade do Projeto P619 - Proteção 

e Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural -, a cargo do Instituto 
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA-
, pág. 234, vol. 11, a seguinte redação: 

"Finalidade - elaborar estudos de viabilidade e desenhos técnicos de 
engenharia e obras para preservação e recuperação de prédios e 
monumentos históricos tombados ou localizados em áreas tombadas 
ou entornas e promover a identificação, documentação, recuperação e 
proteção do patrimônio histórico-cultural, material e imaterial.". 

SUBEMENDAN"1AEMENDAN"9 
Dê-se ao texto que trata da finalidade da Ação P640 - Atendimento à 

Pessoa Portadora de Deficiência -, do Programa 0609 - Proteção e 
Amparo aos Portadores de Deficiência - a seguinte redação: 

"Programa 0609- Proteção e Amparo aos Portadores de Deficiência. 
P640 - Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência. 
Finalidade: executar o programa federal SAAC-APPD, financiando 

entidades e Prefeituras Municipais que prestam serviços assistenciais, 
incluindo o suporte nutricional, à pessoa portadora de deficiência.". 

SUBEMENDA N" 1 A EMENDA N" 1 O 
Dê-se ao texto que trata da finalidade da Ação P543 - Atendimento 

ao Idoso -, do Programa 0285 - Proteção e Amparo aos Idosos -, a 
seguinte redação: 

"Programa 0285- Proteção e Amparo aos Idosos. 
P543 - Atendimento ao Idoso. 
Finalidade: executar o programa federal SAAC-API e ação estadual, 

repassando recursos financeiros por serviços prestados por entidades 
ou Prefeituras Municipais para o atendimento às necessidades 
básicas do idoso, incluindo o suporte nutricional, propiciando sua 
integração social, o fortalecimento dos laços familiares e o pleno 
exercício da cidadania, por meio de asilos e centros de convivência.". 

SUBEMENDA N" 1 A EMENDA N" 12 
Transfira-se a Ação P31 O - Mutirão pela Segurança Alimentar 

Nutricional em Minas Gerais - PROSAN - do Programa 0338 -
Segurança Alimentar - para o Programa 0382 - Minas Sem Fome - e 
dê-se às colunas "Meta 2004" e "Financeiro 2004" das Ações P035, 
P038, P040, P117 e P31 O, a seguinte forma: 

* - O Quadro da Subemenda n o 1 à Emenda n° 12 foi publicado na 
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edição do "Diário do Legislativo" no dia 3.12.2003 

(*) Trata-se do valor para todo o Estado. O novo valor a ser 
destinado a cadamacrorregião, para essas ações, deverá 
corresponder à metade do valor original. 

SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 13 
No Programa 0213 - Lares Gerais -, Ação P0647 - Construção ou 

Melhoria de Unidades Habitacionais na Zona Rural -, dêem-se, 
respectivamente, nas colunas relativas à Meta 2005-2007 e Financeiro 
2005-2007 das regiões listadas, os seguintes valores para metas e 
finanças: 

* - O Quadro da Subemenda no 1 à Emenda no 13 foi publicado na 
edição do "Diário do Legislativo" no dia 3.12.2003. 

* - A Errata dos Quadros acima mencionados foi publicada na edição 
do "Diário do Legislativo" de 20.12.2003. 

SUBEMENDA W 1 À EMENDA No 16 
Acrescente-se, na carteira de projetos estruturadores, pág. 54 do 

Volume I, a seguinte ação ao Projeto Estruturador no 30 -
Reestruturação da Plataforma Logística e de Transportes da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte: 

- Gestão Integrada do Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano. 
SUBEMENDA No 1 À EMENDA W 17 

Acrescente-se, na carteira de projetos estruturadores, pág. 27 do 
Volume I, a seguinte ação ao Projeto Estruturador no 3 -
Potencialização da Logística do Triângulo- Alto Paranaíba: 

- Intensificação do uso da malha ferroviária nas Regiões do 
Triângulo e do Alto Paranaíba. 

SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 18 
Acrescente-se, na carteira de projetos estruturadores, pág. 54 do 

Volume I, a seguinte ação ao Projeto Estruturador n° 30 -
Reestruturação da Plataforma Logística e de Transportes da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte: 

- Utilização da malha ferroviária na Região Metropolitana para 
transporte de passageiros. 

SUBEMENDA W 1 À EMENDA No 21 
Inclua-se, no Programa 0287 - Governança Eletrônica, pág. 376, 

Anexo I, a ação "Promoção do Acesso Virtual Livre ao jornal 'Minas 
Gerais', "conforme a seguinte descrição: 
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* - O Quadro da Subemenda n" 1 à Emenda n" 21 foi publicada 

na edição do "Diário do Legislativo" no dia 3.12.2003. 
A seguinte adaptação deverá ser efetuada: 
A Ação P988 - Rede de Serviços públicos, que integra o Programa 

0287 - Governança Eletrônica, passa a vigorar com as metas 
financeiras a seguir discriminadas: 

* - O Quadro da Ação P988 foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" no dia 3.12.2003. 

SUBEMENDA N' 1 À EMENDA N' 23 
Acrescente-se ao Programa no 031 O - Universalização e Melhoria do 

Ensino Médio, pág. 147, Anexo I, a Ação "Alimentação Escolar para o 
Ensino Médio", com as metas a seguir descritas. 

A referida ação também deverá ser acrescida à descrição do Projeto 
Estruturador no 14 - Universalização e Melhoria do Ensino Médio, pág. 
38, Tópico "Carteira de Projetos Estruturadores". 

* - O Quadro da Subemenda no1 à Emenda no 23 foi publicado na 
edição do "Diário do Legislativo" no dia 3.12.2003. 

As seguintes adaptações deverão ser efetuadas: 
As Ações P674 - Escolas-Referência do Ensino Médio, P680 -

Escolas em Rede do Ensino Médio e P688 - Padrões de 
Funcionamento Escolar do Ensino Médio, vinculadas ao Programa no 
0310, passam a vigorar com as metas financeiras a seguir 
discriminadas: 

* - O Quadro da Ação P674 foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" no dia 3.12.2003. 

SUBEMENDA N' 1 À EMENDA N' 24 
Acrescente-se, na carteira de projetos estruturadores, pág. 37 do 

Volume I, a seguinte ação ao Projeto Estruturador n° 13 - Melhoria e 
Ampliação do Ensino Fundamental: 

- Desenvolvimento da Educação Infantil. 
SUBEMENDA N' 1 À EMENDA No 25 

Acrescente-se, na carteira de projetos estruturadores, pág. 26 do 
Volume I, a seguinte ação ao Projeto Estruturador n° 2 - Corredores 
Radiais de Integração e Desenvolvimento: 

- Implementação de ligação entre a MG-20 e a BR-262. 
SUBEMENDA N' 1 À EMENDA N' 30 

Acrescente-se ao art. 4 o o seguinte § 4 ': 
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"Art 4° .... 
§ 4 o - O projeto de lei de que trata este artigo será discutido em 

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

SUBEMENDA No 1 À EMENDA W 35 
Inclua-se na ação P 050 - Execução de Obras Emergenciais em 

Apoio aos Municípios - , no Programa 0036 - Auxílio aos Municípios 
em Ações Emergenciais, no exercício de 2004, quatro municípios na 
Região Rio Doce, com meta financeira de R$160.000,00. Para tal, 
altere-se a meta física da Região Central para "4" e a meta financeira 
para R$240.000,00. 

SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 36 
Acrescente-se, na carteira de projetos estruturadores, pág. 38 do 

Volume I, a seguinte ação ao Projeto Estruturador no 14 -
Universalização e Melhoria do Ensino Médio: 

- Construção, Ampliação, Reforma de Prédios f!:scolares - Ensino 
Médio. 

SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 38 
Inclua-se no Plano Plurianual de Ação Governamental - 2004-2007, 

no Setor Educação, no Programa 0116, no ano de 2004, mais duas 
unidades na Zona da Mata, passando-se de 2 para 4, anulando-se, na 
Região Central, a meta de 8 para 6 e os recursos financeiros de R$ 4 
milhões para R$ 3 milhões. 

EMENDAW71 
Dê-se à denominação da ação P099 a seguinte redação: 
"Ação P099 - Implantação do Plantão lnterinstitucional de 

Atendimento Inicial ao Adolescente a quem se atribui autoria de ato 
infracional.". 

EMENDAW72 
Dê-se ao § 1 o do art. 4 o a seguinte redação: 
"Art. 4°- .... 
§ 1 o - Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados ao 

Poder Legislativo até o dia 30 de setembro dos exercícios de 2004, 
2005 e 2006.". 

EMENDAW73 
Dê-se ao inciso 111 do§ 1 o do art. 1 O a seguinte redação: 
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111 - um representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais.". 

EMENDAW74 
No Volume 11, Anexo 11 - Setores do Governo e Programas, transfira-

se do Poder Judiciário para o Poder Legislativo a programação do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.". 

EMENDA No 75 
No Volume 11, Anexo 11- Setores do Governo e Programas, transfira-

se do Poder Judiciário para o Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais a programação da Procuradoria-Geral de Justiça.". 

EMENDA No 76 
Substitua-se, no "caput" do art. 1 O, a expressão "inciso 11, § 2°, art. 

8°" por "inciso 11 do § 2° do art. 9°". 
EMENDA No 77 

Dê-se à ação P043 - Construção de Centros de Convenções 
Programa 0014, página 115 do volume I, no exercício de 2004, a 
seguinte redação: 

* - O Quadro da Ação P043 foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" no dia 3.12.2003. 

Promova-se o cancelamento do valor de R$1.500.000,00, referente 
ao exercício de 2004, na ação P025 - Apoio aos Municípios em Obras 
de Infra-estrutura, Região Central. 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 39 
Inclua-se no PPAG 2004-2007, página 218, Volume I, no Programa 

0518, Construção e Reforma de Unidades Prediais - FHEMIG -, a 
ampliação do Hospital Regional João Penido, em Juiz de Fora, no 
valor de R$1.450.000,00, para o término da maternidade, alterando-
se, na Região Central, a meta física-2004 para "7" e a meta financeira-
2004 para R$1 0.150.000,00. 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 40 
Inclua-se na finalidade da ação P 654 - Construção e Reforma de 

Unidades Prediais Tribunal de Justiça - do Programa 0612 após o 
termo "unidades prediais", a expressão "inclusive o novo fórum da 
Comarca de Juiz de Fora". 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA No 50 

~-----------~------------~ 



135 
Acrescente-se ao Programa no 0116 - Melhoria do Ensino 

Fundamental, pág. 200, Anexo I, a ação "Cooperação com as Escolas 
Família Agrícola", com as metas a seguir descritas. A referida ação 
também deverá ser acrescida à descrição do Projeto Estruturador n° 
13 - Melhoria e Ampliação do Ensino Fundamental. 

• - O Quadro da Subemenda no 1 à Emenda no 50 foi publicado na 
edição do "Diário do Legislativo" no dia 3.12.2003. 

A seguinte adaptação deverá ser efetuada: 
O Programa Padronizado P 002 - Planejamento, Gestão e Finanças, 

Unidade Orçamentária 01261 - Secretaria de Estado da Educação, 
pág. 262, Anexo 111, vol. 11, passa a vigorar com as metas financeiras 
discriminadas a seguir: 

• - O Quadro do Programa Padronizado P 002 foi publicado na 
edição do "Diário do Legislativo" no dia 3.12.2003. 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 51 
No Programa 0313 - Redução da Criminalidade Violenta em Minas 

Gerais, Ação P703 - Implantação do Sistema Integrado de Defesa 
Social - SIDS, dê-se, respectivamente, nas colunas relativas à Meta 
2005-2007 e Financeiro 2005-2007, às regiões listadas, os seguintes 
valores para metas e finanças: 

• - O Quadro da Subemenda n°1 à Emenda n° 51 foi publicado na 
edição do "Diário do Legislativo" no dia 3.12.2003. 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 53 
No Anexo I, na pág. 254, dê-se à Ação P 727 a seguinte redação: 
* - O Quadro da Subemenda no 1 à Emenda no 55 foi publicado na 

edição do "Diário do Legislativo" no dia 3.12.2003. 
SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 54 

Acrescente-se ao projeto de lei o seguinte artigo, renumerando-se 
os demais: 

"Art ..... - Até 31 de março de cada exercício, o Poder Executivo 
encaminhará à Assembléia Legislativa o detalhamento dos programas 
sociais constantes neste plano que serão executados no decorrer do 
ano, destacando-se os recursos destinados ao financiamento das 
atividades-meio e das atividades-fim e os investimentos a serem 
realizados em cada programa, com os seus respectivos órgãos 
executores, bem como os resultados quantitativos e qualitativos que 
pretendem alcançar, compatibilizando-os com os estabelecidos na Lei 
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do Orçamento do mesmo exercício. 

Parágrafo único - Consideram-se programas soc1a1s, para os fins 
desta lei, os destinados à melhoria quantitativa e qualitativa nas áreas 
de educação,'saúde, segurança e geração de emprego.". 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 61 
Alterem-se os valores financeiros e as metas da Ação Orçamentária 

P944 - Apoio Financeiro de Racionalização, Preservação e Melhoria 
dos Recursos Hídricos do Estado, conforme· o detalhamento seguinte: 
*-O Quadro da Subemenda n° 1 à Emenda n° 61 foi publicado na 

edição do" Diário do Legislativo" no dia 3.12.2003. 
EMENDA N" 78 

* - O Quadro da Emenda n° 78 foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" no dia 3.12.2003. 

EMENDA N" 79 
* - O Quadro da Emenda no 79 foi publicado na edição do "Diário do 

Legislativo" no dia 3.12.2003. 

EMENDA N" 80 
* - O Quadro da Emenda n o 80 foi publicado na edição do "Diário do 

Legislativo" no dia 3.12.2003. 
EMENDA N" 81 

* - O Quadro da Emenda n° 81 foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" no dia 3.12.2003. 

EMENDA N" 82 
* - O Quadro da Emenda no 82 foi publicado na edição do "Diário do 

Legislativo" no dia 3.12.2003. 
EMENDA N" 83 

* - O Quadro da Emenda no 83 foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" no dia 3.12.2003. 

1. Ações: 

EMENDA N" 84 
Alterações no Minas sem Fome (0382) 

Inclusão de Ação 

1 . 1 - Vila Sopa 
a) Finalidade: instalar e operar seis fábricas de Vila Sopa em 

diferentes regiões ·do Estado, para beneficiamento dos excedentes 
agrícolas da comercialização e produção, convertendo-os em um 
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concentrado alimentar, de alto valor nutricional, destinado às 
populações carentes atendidas por instituições sociais em todo o 
Estado. 

b) Produto: fábricas do Vila Sopa implantadas 
c) Unidade de medida: unidade 
d) Evolução da execução física e financeira do projeto: 
* - O Quadro da Emenda no 84 foi publicado na edição do "Diário do 

Legislativo" no dia 3.12.2003. 
Inclusão de Ação 

1 .2 - Ação Integrada de Segurança Alimentar em Ribeirão das 
Neves 

a) Finalidade: estimular atividades produtivas que possibilitem o 
acesso a alimentos de qualidade e à criação de oportunidades de 
ocupação e renda a 2000 famílias do município, na perspectiva da 
conquista da segurança alimentar e nutricional da população de maior 
vulnerabilidade, resgatando a auto-estima e melhorando a 
alimentação com a redução dos gastos com a compra de alimentos; 

b) Produto: famílias atendidas 
c) Unidade de medida: unidade 
c) Evolução da execução física e financeira do projeto: 
* -O Quadro da Inclusão de Ação foi publicado na edição do "Diário 

do Legislativo" no dia 3.12.2003. 
EMENDA No 85 

Acrescente-se, na Carteira de Projetos Estruturadores, página 41 do 
Volume I, a seguinte Ação ao Projeto Estruturador n° 17 - Gestão 
Ambientai-MG Século XXI: 

- Revitalização, recuperação e desenvolvimento sustentável da 
Bacia Hidrográfica do Rio Doce. 

EMENDA No 86 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .. .. - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar as 

alterações decorrentes da criação do Fundo Financeiro de Previdência 
- FUNFIP - no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
2004-2007.". 

SUBEMENDA W 1 À EMENDA No 32 
Acrescentem-se ao art. 9° os seguintes §§ 5° e 6°: 
"Art. 9°- ............................................................ . 
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§ 5° - As ações voltadas para o desenvolvimento do ensino 

superior e atendimento e promoção à educação infantil, em especial 
os programas 0178 e 0179, a cargo da Universidade do Estado de 
Minas Gerais e da Secretaria de Estado da Educação, 
respectivamente, serão objeto de programa de monitoramento 
intensivo, a cargo da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, 
com o suporte técnico da Fundação João Pinheiro. 

§ 6° - O programa de monitoramento intensivo a que se refere o 
parágrafo anterior compreende, entre outras ações a serem definidas 
em regulamento: 

I a produção de relatórios de avaliação semestrais, 
compreendendo a execução física e financeira; 

11 - a divulgação, em destaque, no diário oficial e na Internet, dos 
relatórios de avaliação da execução física e financeira a que se refere 
o inciso I; 

111 - a discussão, em audiência pública promovida semestralmente 
pela Assembléia Legislativa, com a participação do Poder Executivo, 
dos relatórios de avaliação.". 

SUBEMENDAN"1ÀEMENDAN"20 
Acrescente-se na Carteira de Projetos Estruturadores, p. 53 do 

Volume I, a seguinte Ação ao Projeto Estruturador n• 29 - Unidade 
Parceria Público-Privada-MG: 

Apoio aos "campi" agregados da UEMG, incluindo o 
desenvolvimento da pesquisa científica, da extensão universitária e do 
ensino superior. 

SUBEMENDAN"1ÀEMENDAN°56 
Acrescente-se na Carteira de Projetos Estruturadores, p. 51 do 

Volume I, a seguinte Ação ao Projeto Estruturador n" 27 - Arranjos 
Produtivos Locais: 

- Fomento à Economia Popular Solidária. 
SUBEMENDA N" 1 À EMENDA W 57 

Dê-se à denominação do programa "0074 Programa familiar para a 
educação - bolsa-escola" e da ação "P843 Bolsa familiar para 
educação - bolsa-escola" a seguinte redação: 

"Programa: 0074 - Transferência de renda com condicionalidades -
bolsa-família 

Ação: P843 - Transferência de renda com condicionalidades - bolsa-
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família". 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Marília 

Campos - André Ouintão - Ricardo Duarte - Mauro Lobo - José 
Henrique. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 19/2003 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 19/2003 

estabelece teto remuneratório para os servidores do Poder Executivo. 
Publicada no "Diário do Legislativo" de 21/2/2003, a proposição foi 

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do 
Substitutivo no 1 . 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame fixa o teto remuneratório dos servidores 

do Poder Executivo de forma a estabelecer limite para as vantagens 
pessoais, até que se fixe o teto previsto no art. 37, inciso XI, da 
Constituição da República. A fixação de um teto remuneratório é 
medida moralizadora da administração pública. A possibilidade de que 
alguns servidores, em virtude de sua competência, venham a receber 
salários superiores aos pagos aos demais servidores não autoriza o 
pagamento de importâncias exorbitantes. 

Tal distorção, verificada na remuneração de alguns servidores, 
somente foi possível em decorrência do entendimento que o Supremo 
Tribunal Federal assumiu em relação ao art. 37, XI, da Constituição da 
República. Vale lembrar que a redação do mencionado dispositivo foi 
reproduzida no § 1 o do art. 24 da Constituição do Estado, com as 
adaptações necessárias, nos termos seguintes: 

"Art. 24- ........................ . 
§ 1 o - A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a 

maior e a menor remuneração do servidor público, observados, como 
limites e no âmbito dos respectivos poderes, os valores percebidos 
como remuneração, em espécie, a qualquer título, pelo Deputado 
Estadual, Desembargador e Secretário de Estado". (Grifo nosso.) 
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Urge, pois, haver novo entendimento do mencionado dispositivo 

da Carta mineira, a fim de fazer valer a intenção do constituinte 
originário, que era fixar um limite remuneratório, incluindo neste as 
verbas de natureza pessoal. 

Não se pode concordar com o citado substitutivo da Comissão de 
Constituição e Justiça, que fixa como teto, no âmbito do Executivo 
Estadual, o valor correspondente a 90% da remuneração do 
Secretário de Estado. 

O teto, nessas condições, ficaria em torno de R$7.500,00, valor que, 
embora razoável, se observada a média salarial da população 
brasileira, é insuficiente para remunerar adequadamente 
determinadas funções, que, além de exigirem do servidor 
conhecimento técnico especializado, cobram dele envolvimento e 
responsabilidades acima da média. É muito comum dizer que os 
profissionais que querem ser bem remunerados devem procurar o 
caminho da iniciativa privada. Essa é uma afirmação extremamente 
perigosa. Pode significar que o poder público não precisa de bons 
profissionais, quando, na verdade, não há atividade mais nobre e 
necessária do que cuidar dos interesses públicos. 

Por isso, propomos seja retomada a redação original do projeto, que 
fixava como teto a remuneração do Governador do Estado, cujo valor 
atual é de R$1 0.500,00. Ousamos discordar - e o fazemos com total 
serenidade - da posição adotada pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que entende estar em vigor o mencionado § 1 o do art. 24 da 
Constituição do Estado, segundo o qual o teto do servidor, no âmbito 
do Executivo é a remuneração do Secretário de Estado. Afinal, muitas 
questões jurídicas são complexas e precisam ser bem amadurecidas, 
o que somente se realiza por meio do debate, ao menos no âmbito de 
um estado democrático de direito. 

A redação do citado § 1 o do art. 24, como já se disse, apenas 
reproduz, com as necessárias adaptações, a norma do inciso XI do 
art. 37 da Constituição da República, que se aplica aos Estados. 
Assim, com a Constituição de 1988, o teto, para os servidores do 
Executivo Estadual, passou a ser a remuneração do Secretário de 
Estado. 

Ocorre, porém, que o mencionado inciso XI do art. 37 teve a 
redação alterada pela Emenda à Constituição no 19, de 1998. 
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Segundo a nova redação, o limite maxtmo de remuneração dos 
agentes públicos passou a ser o subsídio dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal - STF -, a ser fixado em lei de iniciativa conjunta dos 
Chefes do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, nos termos do 
inciso XV do art. 48 da Constituição da República. 

Como ainda não foi votado projeto de lei estipulando o subsídio dos 
Ministros do STF, os próprios membros desse egrégio Tribunal 
entenderam que continuava em vigor a redação original do inciso XI 
do art. 37, incluindo o comando relativo ao teto. E assim decidiram em 
alguns casos sujeitos à sua apreciação, embora nenhum deles 
envolva a legislação mineira. 

Deve-se realçar, ademais, que esse é o entendimento atual do 
Supremo, jamais a sua derradeira posição acerca da matéria. E mais: 
esse posicionamento do Supremo retira por completo a eficácia 
jurídica do novo inciso XI do art. 37 da Constituição da República. 

Certo seria interpretar a atual redação do inciso XI do art. 37 de 
forma a garantir-lhe a máxima eficácia possível. Um dos grandes 
problemas deste País é a falta de efetividade, de aplicação, de 
realização concreta de suas normas. Elas permanecem como que 
num estado de paralisia, o que causa assombro e indignação à 
sociedade. Por isso, a interpretação do texto constitucional deve 
procurar extrair o máximo de eficácia dos seus dispositivos, dando à 
ordem jurídica plenas condições de realizar a sua finalidade maior, 
qual seja a pacificação das tensões sociais. Caso contrário, 
poderemos chegar ao absurdo de pensar que as leis - e a própria 
Constituição - não são mais necessárias. 

Com o intuito de garantir mais eficácia ao inciso XI do art. 37 da 
Constituição, com a sua redação atual - que, a bem da verdade e do 
ponto de vista lógico, é a única que pode existir -, adotamos o 
entendimento de que, a partir da Emenda à Constituição n° 19, de 
1998, cada ente da Federação pode fixar o teto de seus servidores 
como melhor lhe aprouver, desde que não sejam superados os 
valores percebidos pelos Ministros do Supremo. Esse é o limite 
máximo. 

Como esse limite ainda não existe, só a primeira parte da idéia está 
plenamente em vigor, ou seja, a que suprime a obrigatoriedade de se 
fixar o teto do servidor com base na remuneração do Ministro de 
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Estado e, no âmbito estadual, com base na remuneração do cargo 
equivalente, no caso, o de Secretário de Estado. 

Essa vinculação - repita-se - deixou de existir após a publicação da 
Emenda à Constituição no 19, de 1998, de modo que o teto, em 
âmbito federal, poderia ser, por exemplo, a remuneração do 
Presidente da República e, na esfera estadual, a do respectivo 
Governador, ou, ainda, qualquer outro parâmetro que seja justo e 
razoável. 

Além disso, a desvinculação estabelecida na referida emenda é uma 
homenagem à diversidade. Cada unidade da Federação pode- e deve 
- estabelecer parâmetros próprios de remuneração, a fim de que 
sejam consideradas as peculiaridades regionais e locais, algo tão 
característico de um país como o Brasil, de dimensões continentais e, 
acima de tudo, essencialmente heterogêneo. 

Também é preciso lembrar que o fato de a Constituição mineira não 
ter se adaptado ao novo conteúdo do inciso XI do art. 37 da Carta 
Magna em nada invalida a tese por nós defendida. A citada regra se 
impõe a todas as unidades da Federação, pois trata-se de norma de 
preordenação. A sua inclusão nas Constituições Estaduais tem 
sentido apenas formal. 

Ademais, na tramitação da emenda que trata da reforma da 
Previdência, o tema do teto remuneratório volta à tona. Embora a 
proposta aprovada na Câmara dos Deputados já estabeleça tetos 
distintos para cada Poder, ficou estabelecido que irá ser apresentada 
nova emenda, admitindo-se a possibilidade de os Estados adotarem 
como teto remuneratório para o Estado a remuneração do 
Governador. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

19/2003 na forma da proposta original e pela rejeição do Substitutivo 
n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Paulo 

Piau - Leonardo Quintão. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N" 41/2003 
(Nova Redação nos Termos do§ 1 o do Art. 138 do Regimento Interno) 
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De autoria do Deputado Jayro Lessa, a proposição em tela dispõe 
sobre a forma de apresentação do balanço geral do Estado. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 26/6/2003, foi o projeto 
distribuído, preliminarmente, à Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Em seguida, foi a proposta encaminhada a esta Comissão. 

Durante a discussão do parecer originalmente apresentado por este 
relator, os demais membros da Comissão entenderam que deveria ser 
preservada a concepção original do projeto, com algumas alterações 
de natureza técnica, motivo pelo qual apresentou-se substitutivo, o 
qual, aceito pelo relator, foi incorporado a este parecer, em nova 
redação, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O projeto em epígrafe pretende instituir a obrigatoriedade de o Poder 

Executivo incluir no balanço geral do Estado, apresentado 
anualmente, demonstrativos da execução dos investimentos por 
região de planejamento, comparativo da execução das despesas dos 
programas de trabalho de acordo com as metas constantes na lei 
orçamentária e demonstrativo da aplicação de recursos no 
cumprimento das vinculações constitucionais de receitas. Segundo o 
autor, a intenção do projeto é conferir maior transparência à gestão 
pública, por meio de mudanças a serem introduzidas no balanço geral 
do Estado. 

O balanço geral do Estado é o instrumento que serve para o 
Governo prestar contas à sociedade da execução do orçamento 
aprovado pelo Poder Legislativo. Os demonstrativos que compõem o 
balanço geral evidenciam as execuções do orçamento fiscal da 
administração pública direta, das autarquias, das fundações e dos 
fundos, no tocante aos aspectos orçamentário, financeiro e 
patrimonial, além de indicar, por meio de análises descritivas, tabelas 
analíticas e gráficos específicos, o comportamento das contas 
públicas. Sua elaboração se dá a partir das informações constantes 
do Sistema Integrado de Administração Financeira- SIAFI-MG. 

Atualmente, os demonstrativos que compõem a prestação de contas 
são: balanço geral administração direta; balanço geral 
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administração indireta, autarquias e fundações; relatório de 
execução de investimentos em programas sociais; relatório da 
auditoria-geral do Estado. Além disso, na mensagem enviada pelo 
Governo do Estado à Assembléia, constam diversas informações 
sobre a execução orçamentária anual. 

O projeto em análise, de acordo com autor, busca conferir maior 
transparência à gestão pública, por meio de mudanças a serem 
introduzidas no balanço geral do Estado, com apresentação de 
demonstrativos que permitiriam o acompanhamento do planejamento 
estatal. Além da tradicional análise do balanço financeiro, patrimonial 
e orçamentário, em que apenas indicadores contábeis são apurados, 
teria o Legislativo a possibilidade de medir a coerência entre as metas 
e os objetivos definidos na lei orçamentária com os resultados 
efetivamente obtidos na administração dos recursos públicos. 

Em nossa análise, verificamos que dois dos demonstrativos 
previstos na proposição são elaborados atualmente pelo Executivo e 
apresentados quando da prestação de contas anual. 

A Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO -, norma de vigência anual, 
tem abrangido, nos últimos anos, dispositivo que determina a 
divulgação da execução das despesas dos programas de trabalho por 
metas constantes na lei orçamentária. Da mesma forma, o atual Plano 
Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, norma de vigência 
quadrienal, determina a apresentação de relatórios referentes à 
execução dos investimentos em programas sociais executados. 

Quanto ao demonstrativo da execução das despesas dos programas 
de trabalho por metas constantes na lei orçamentária, a Lei n° 14.684, 
de 2003, que aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - para 
o exercício de 2003, em seu art. 16, inciso 111, estabelece que, para 
fins de transparência da gestão fiscal e em observância do princípio 
da publicidade, o Poder Executivo disponibilizará, por meio do SIAFI-
Cidadão e da Internet, na página da Secretaria do Planejamento e 
Gestão, para acesso de toda a sociedade, informações de 
programação e execução de metas físicas do Módulo de 
Acompanhamento do Gasto Público do Sistema de Programação, 
Acompanhamento e Avaliação da Ação Governamental - SIPAG - ou 
sistema equivalente. E, efetivamente, o Estado assim procede. 
Quando do envio da prestação de contas anual, o Governador, em 
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A mesma LDO determina, no art. 41, inciso I, alínea b, que será 
assegurado aos membros da Assembléia Legislativa acesso ao SIAFI-
MG e ao SIPAG, para fins de acompanhamento e fiscalização 
orçamentários a que se refere a alínea "b" do inciso I do art. 160 da 
Constituição do Estado, que determina que os projetos de lei relativos 
ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e 
a crédito adicional serão apreciados pela Assembléia Legislativa, 
cabendo à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária desta 
Casa examinar e emitir parecer sobre os planos e programas 
estaduais, regionais e setoriais previstos na Constituição e exercer o 
acompanhamento e a fiscalização orçamentários, sem prejuízo da 
atuação das demais comissões. 

Assim, o art. 11 da Lei n° 13.472, de 18/1/2000, que aprovou o 
PPAG para o período 2000-2003, determina a apresentação de 
relatórios referentes à execução dos investimenlos em programas 
sociais executados no decorrer de cada um dos exercícios a que se 
refere o PPAG, destacando-se os recursos despendidos com 
atividades-fim e com atividades-meio e os investimentos realizados 
em nível de projeto, bem como os resultados qualitativos e 
quantitativos obtidos. Conforme verificamos, os relatórios são partes 
integrantes do processo de prestação de contas de que trata o inciso 
XII do art. 90 da Constituição Estadual, dispostos no Volume VI -
Relatório de Execução de Investimentos em Programas Sociais. 

No que se refere ao demonstrativo de vinculações constitucionais, 
na prestação de contas enviada a esta Casa, o Poder Executivo 
demonstra o montante de recursos aplicados obedecendo aos 
mandamentos constitucionais de vinculação de despesas e receitas, 
bem como ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. No 
relatório da Auditoria-Geral do Estado, consta uma série de quadros 
que demonstram as limitações constitucionais e legais da despesa 
pública. São verificados os recursos aplicados na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino, em programas de saúde comparados 
com os investimentos em transporte e sistema viário, nas ações e nos 
serviços públicos de saúde, no amparo e fomento à pesquisa do 
Estado, por intermédio da FAPEMIG, na Universidade do Estado de 
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Minas Gerais - UEMG - e na Universidade Estadual de Montes 
Claros - UNIMONTES -, nas despesas de pessoal com inativos, na 
despesa da dívida consolidada e nas operações de crédito internas e 
externas. 

Quanto ao terceiro demonstrativo proposto no projeto, o de 
execução dos investimentos por região de planejamento do Estado, a 
prestação de contas anual não abrange essa informação. De acordo 
com informações da Secretaria de Planejamento e Gestão, o Estado 
implantará, por ocasião da elaboração do PPAG, período 2004-2007, 
um novo sistema de acompanhamento e gestão, denominado 
SIGPLAN, que permitirá o acompanhamento da execução dos 
investimentos estatais por região de planejamento. O SIGPLAN é um 
sistema completamente informatizado, que possibilita a inserção de 
dados dos projetos do PPAG por todos os órgãos da administração 
direta e indireta do Estado, num processo integrado com duas 
Secretarias estratégicas do Governo - a de Planejamento e Gestão, 
que estrutura e coordena as ações do PPAG, e a da Fazenda, que 
garante o repasse de recursos. 

Apresentamos ao final de nosso parecer o Substitutivo n° 1, que 
aperfeiçoa o projeto original, determinando a inclusão, no 
demonstrativo de vinculações constitucionais, também as vinculações 
de despesa derivadas da legislação infraconstitucional, como é o caso 
da LRF. Da mesma forma, propomos que o detalhamento da 
execução das despesas de investimentos por região de planejamento 
do Estado seja feito por unidade orçamentária. 

Considerado o exposto, em especial o fato de que a apresentação 
anual de parte dos demonstrativos propostos na proposição se deve a 
imposições legais derivadas de normas temporárias - LDO e PPAG -, 
acreditamos que o projeto deve prosperar nesta Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar no 41/2003 no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, a 
seguir apresentado. 

Substitutivo no 1 
Dispõe sobre a forma de apresentação do balanço geral do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O balanço geral do Estado conterá, além dos 
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I - quadro de detalhamento da execução das despesas com 
investimentos, por unidade orçamentária, constante do orçamento 
fiscal e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo 
Estado, discriminado por região de planejamento do Estado; 

11 - quadro de detalhamento dos programas de trabalho por metas 
constantes da lei orçamentária; 

111 -quadro das vinculações constitucionais e legais. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Mauro Lobo -

Sebastião Helvécio - Chico Simões. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 934/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Pinduca Ferreira, a proposição em tela 
proíbe o uso de telefone celular próximo a bombas em postos de 
abastecimento de veículos automotores. 

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Posteriormente, foi a matéria apreciada pela Comissão de 
Segurança Pública, que opinou por sua aprovação. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão, para receber parecer 
nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição sobre a qual nos debruçamos visa a proibir o uso de 

telefones celulares próximo a bombas em postos de abastecimento de 
veículo e em locais destinados ao armazenamento e manuseio de 
produtos inflamáveis. Para isso, determina em seu art. 2° que tais 
estabelecimentos deverão afixar placas de advertência sobre a 
proibição do uso dos referidos aparelhos. 

A Comissão de Constituição e Justiça, durante minuciosa análise da 
proposição, não vislumbrou óbice de natureza jurídico-material à sua 
tramitação. 
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Por sua vez, a Comissão de Segurança Pública, ao analisar a 

matéria quanto ao mérito, reconheceu sua oportunidade, dando-lhe a 
devida acolhida. 

Contudo, cabe-nos ressaltar que a proibição do uso de aparelhos 
celulares em postos de combustíveis é matéria polêmica, que vem 
motivando constantes estudos para comprovar a existência ou não de 
um real perigo de acidente. 

Oportuno destacarmos que não se tem registro de ocorrência de 
acidente provocado pelos referidos aparelhos em postos de 
combustíveis e que, na opinião da maioria dos técnicos de segurança, 
essa possibilidade é ínfima. 

Entendemos, portanto, que estamos trabalhando no campo das 
hipóteses, sem nenhum fato concreto. 

Dessa forma, em que pese à nobre intenção do autor, entendemos 
como improcedente a proposição uma vez que uma norma integra o 
mundo jurídico a partir da necessidade de se regulamentar uma 
situação factual, o que não é o caso. ' 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 

934/2003. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Sebastião 

Helvécio - Mauro Lobo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.082/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 1.082/2003 
institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente 
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, a Taxa de 
Fiscalização Ambiental e dá outras providências. 

A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 
com as Emendas n°S 1 a 5, que apresentou. 

Em seguida, foi a proposição encaminhada às Comissões de 
Administração Pública e de Meio Ambiente e Recursos Naturais para 
receber parecer. 

A Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação 
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com as Emendas n°s 1 a 5, apresentadas na Comissão de 
Constituição e Justiça, e com as Emendas n°s 6 a 1 O, que apresentou. 

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais opinou por sua 
aprovação com as Emendas n°s 1 a 5, apresentadas na Comissão de 
Constituição e Justiça, e com as Emendas n°s 6 a 1 O, apresentadas 
na Comissão de Administração Pública. 

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

Fundamentação 
A Constituição da República dispõe em seu art. 23, VI, que é da 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em 
qualquer de suas formas. 

Com base no disposto na norma constitucional, a União instituiu, por 
meio da Lei Federal n° 10.165, de 2000, que alterou a Lei Federal n° 
6.938, de 1981, a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA-
, destinada ao custeio das atividades do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA -, no que se 
referem ao controle e fiscalização das atividades potencialmente 
poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. 

Em Minas Gerais, entretanto, os órgãos estaduais vêm exercendo, 
ao longo dos anos, um papel preponderante no controle e na 
fiscalização ambiental no âmbito Estadual. Conseqüentemente, recai 
sobre o Estado o ônus da execução das atividades inerentes ao 
exercício do poder de polícia conferido à Fundação Estadual do Meio 
Ambiente - FEAM - e ao Instituto Estadual de Florestas - IEF - de 
controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e 
utilizadoras de recursos naturais, sem a contrapartida da remuneração 
pelos serviços prestados. Vale ressaltar que os recursos arrecadados 
com a Taxa de Fiscalização Ambiental são direcionados, na sua 
totalidade, para os cofres da União. 

O projeto de lei em análise, enviado pelo Governador a esta Casa, 
propõe a instituição da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental de 
Minas Gerais - TFAMG - e do Cadastro Técnico Estadual de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais. 

A criação da referida taxa supre lacuna na legislação mineira, 
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relativa ao meio ambiente, que não dispõe de norma instituidora de 
tributo estadual com vistas à remuneração do Estado pelos serviços 
de controle e fiscalização ambiental. 

Ao adequar o projeto ao disposto no art. 17 -P da Lei Federal n" 
10.165, que faculta aos Estados a compensação de até 60% do valor 
pago ao IBAMA, relativo à Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental, 
pelo contribuinte do Estado, a proposição pretende tão-somente a 
harmonização das legislações federal e estadual pertinentes à 
matéria. Entendemos, portanto, que não cabem alterações no projeto 
com vistas a corrigir dispositivos que estejam em desacordo com a Lei 
Federal n" 10.165, de 2002, pois, salvo melhor juízo, o projeto em tela 
institui um tributo que se situa na esfera de competência legislativa do 
Estado, não tendo, necessariamente, que obedecer ao disposto na lei 
federal, que instituiu tributo da mesma natureza. 

A questão de coexistirem dois tributos, um estadual e outro federal, 
com o mesmo fato gerador, nesse caso específico não configura 
hipótese de bitributação, pois constituirá crédito para compensação 
com do valor devido a título da Taxa de Fiscalização Ambiental da 
União, até o limite de 60%, o montante efetivamente pago pelo 
estabelecimento ao Estado, a título da Taxa de Fiscalização Ambiental 
do Estado. 

Porém, entendemos que a sistemática de compensação das duas 
taxas deve ser explicitada de forma clara no projeto, para que não se 
configure hipótese de bitributação e para garantir o propósito do 
Governo do Estado, que consta da mensagem enviada pelo 
Governador a esta Casa, de não onerar o contribuinte mineiro. 

Para tanto, atendendo sugestão do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, propomos a Emenda n" 11, que limita o valor a ser recolhido, a 
título da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental de Minas Gerais, 
a 60% do valor devido ao IBAMA pela Taxa de Controle e Fiscalização 
Ambiental, relativamente ao mesmo período. 

Dessa forma, a instituição da taxa estadual implicará aumento de 
receita para o Estado sem ônus adicional para o contribuinte mineiro, 
uma vez que o Estado apenas se apropriará de parte da taxa que já 
vem sendo paga pelo contribuinte ao IBAMA. 

As Emendas n"s 1 a 5, apresentadas pela Comissão de Constituição 
e Justiça, e as Emendas n"s 6 a 1 O, apresentadas pela Comissão de 
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Administração Pública, visam adequar dispositivos do projeto à Lei 
Federal no 10.165, de 2000. A adequação do projeto à lei federal tem 
como pressuposto que a lei estadual, nesse caso específico, tem um 
caráter de norma acessória à lei federal, pressuposto este com o qual 
não concordamos, pelas razões apresentadas neste parecer. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.082/2003 no 1 o turno, com a Emenda n° 11, que apresentamos, e 
pela rejeição das Emendas n°s 1 a 5, da Comissão de Constituição e 
Justiça, e Emendas n°s 6 a 1 O, da Comissão de Administração 
Pública. 

EMENDA N" 11 
Dê-se ao art. 7" a seguinte redação: 
"Art. 7°- A TFAMG é devida por estabelecimento e tem por base de 

cálculo os valores constantes do Anexo 111 desta lei, expressos em 
UFEMG, vigentes na data do efetivo pagamento, observado o prazo 
legal. 

§ 1 o - Em qualquer hipótese, o valor a ser recolhido a título de 
TFAMG, nos termos do art. 10, será limitado a 60% (sessenta por 
cento) do valor devido ao IBAMA pela Taxa de Controle e Fiscalização 
Ambiental- TCFA, relativamente ao mesmo período. 

§ 2° - O Poder Executivo publicará a tabela referente ao Anexo 111 
desta lei em unidade monetária nacional. 

§ 3°- Exclusivamente para os efeitos desta lei, consideram-se: 
I - microempresa, a pessoa jurídica ou a firma individual que tiver 

receita bruta anual igual ou inferior a R$180.000,00 (cento e oitenta 
mil reais); 

11 - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica ou a firma 
individual que tiver receita bruta anual superior a R$180.000,00 (cento 
e oitenta mil reais) e igual ou inferior a R$1.440.000,00 (um milhão 
quatrocentos e quarenta mil reais); 

111 - empresa de médio porte, a pessoa jurídica ou a firma individual 
que tiver receita bruta anual superior a R$1.440.000,00 (um milhão 
quatrocentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a 
R$12.000.000,00 (doze milhões de reais); 

IV - empresa de grande porte, a pessoa jurídica ou a firma individual 
que tiver receita bruta anual superior a R$12.000.000,00 (doze 
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milhões de reais). 

§ 4° - O potencial de poluição (PP) e o grau de utilização (GU) de 
recursos ambientais das atividades sujeitas à fiscalização encontram-
se definidos nos Anexos I e 11 desta lei. 

§ 5° - Caso o estabelecimento exerça mais de uma atividade sujeita 
à fiscalização, pagará a taxa relativamente a apenas uma delas, pelo 
valor mais elevado.". 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Sebastião 

Helvécio- Chico Simões- Mauro Lobo- José Henrique. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI W 306/2003 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Mesa da Assembléia, a proposição em exame, que 
dispõe sobre a remuneração do Governador do Estado, do Vice-
Governador, de Secretário de Estado e de Secretário Adjunto de 
Estado, foi aprovada em 1 o turno, com a Emenda n° 1. Nos termos 
regimentais, vem a matéria à Mesa da Assembléia, para receber 
parecer para o 2° turno. Em anexo, apresentamos a redação do 
vencido, que integra este parecer. 

Fundamentação 
A fixação da remuneração do Chefe do Poder Executivo assume, no 

atual momento político-institucional brasileiro, importância que 
extrapola os limites da simples definição da remuneração de um único 
agente público, dado o fato de que essa remuneração deverá ser o 
parâmetro para a fixação do subteto para os servidores desse Poder. 

Embora a matéria já esteja incluída na agenda política nacional 
desde o início do ano, com a aprovação, em 26 de novembro, no 
Senado Federal, do texto básico da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 67/2003 - Reforma da Previdência -, a questão torna-
se mais imediata e concreta. Por esse motivo, entre outros pontos que 
foram observados com propriedade quando do exame do Projeto de 
Lei n° 306/2003, impõe-se a retomada da análise da matéria nesta 
Casa, neste momento. 

É importante ressaltar também que, ao que tudo indica, poderá 
haver novo exame da questão no início de 2004, uma vez que uma 
das propostas da chamada "PEC paralela", solução encontrada no 
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Senado Federal para a aprovação da Reforma da Previdência no 
corrente ano, consiste na abertura de prazo de 60 dias, contados da 
promulgação da Reforma, para que os Governadores de Estado 
encaminhem às respectivas Assembléias Legislativas propostas para 
a adequação de sua remuneração. Esse fato, ainda que não venha a 
acontecer em Minas Gerais - dado que a proposição em exame já 
constitui uma adequação criteriosa, planejada e eticamente justificável 
em todos os sentidos -, indica existir a possibilidade de novos ajustes, 
em curto prazo, se assim se fizer necessário. 

O projeto original, aprovado com uma única emenda, em que se dá 
nova redação ao art. 2° da Lei no 13.200, de 3/2/99, estabelece, 
portanto, de forma adequada a sistemática de remuneração dos 
agentes políticos do Poder Executivo, razão pela qual devemos 
reiterar nossa opinião favorável à tramitação da matéria, emitida 
quando do seu exame no 1 o turno. Apresentamos, ao final deste 
parecer, uma emenda ao vencido, para dar melhor redação ao "caput" 
do art. 2° da Lei n° 13.200, de 1999, que determina a obrigatoriedade 
da prestação dos serviços necessários à representação. 

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

306/2003 com a Emenda no 1, que apresentamos. 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao "caput" do art. 2° da Lei no 13.200, previsto no art. 2° desta 
lei a seguinte redação: 

"Art. 2°- ........................................................ . 
'Art. 2° - Serão prestados aos membros dos Poderes, direta ou 

indiretamente, os serviços necessanos ao desempenho da 
representação, segundo sua natureza ou abrangência.'.". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 2 de novembro de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator- Adelmo Carneiro 

Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 306/2003 

Dispõe sobre a remuneração do Governador do Estado, do Vice-
Governador, de Secretário de Estado e de Secretário Adjunto de 
Estado. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O subsídio mensal do Governador do Estado, do Vice-

Governador, de Secretário de Estado e de Secretário Adjunto de 
Estado, composto de vencimento e representação, em partes iguais, é 
o constante no anexo desta lei. 

Art. 2° - O art. 2° da Lei no 13.200, de 3 de fevereiro de 1999, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2° - Serão prestados aos membros dos Poderes, pelas 
respectivas administrações, serviços necessários ao desempenho da 
representação, segundo sua natureza e abrangência, vedada 
indenização por serviços não prestados. 

§ 1 o -O disposto no 'caput' deste artigo aplica-se, no que couber, ao 
Vice-Governador e aos Secretários de Estado, de acordo com as 
peculiaridades do exercício de seus mandatos e atividades. 

§ 2° - Regulamento de cada Poder, ao qual será dado publicidade, 
disporá, dentro dos limites orçamentários, sobre a prestação dos 
serviços de que trata este artigo, segundo os princípios da 
economicidade e da eficiência da gestão operacional, financeira e 
patrimonial. 

§ 3° - Será dada ampla divulgação, aí incluídos os meios eletrõnicos 
de acesso público, aos demonstrativos financeiros e orçamentários 
relativos à execução das despesas de que trata este artigo.". 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 1 o de fevereiro de 2003. 

Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Anexo (a que se refere o art. 1° da Lei n° .... /2003) 

* - O Quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" no dia 3.12.2003. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 8/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 8/2003, de autoria do Deputado Leonardo 
Quintão, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de 
direito privado como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público - OSCIPs - e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, 
com as Emendas nos 1, 2 e 3 ao vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
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do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

É importante salientar que estão sendo propostas, neste parecer, 
algumas alterações na estrutura do projeto, que consistem, 
basicamente, na criação de um capítulo introdutório, correspondente 
às Disposições Preliminares, que rearticula dispositivos já constantes 
no texto aprovado no 2o turno, a saber: o art. 1 o e seu parágrafo único 
se fazem da reestruturação dos dispositivos iniciais do projeto; o art. 
2° corresponde ao art. 16 do vencido. 

Além disso, optamos pela inversão dos Capítulos 111 e IV do projeto, 
para dar maior coerência à estruturação da matéria. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 8/2003 
Dispõe sobre a qualificação de pessoa jurídica de direito privado 

como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público- OSCIP-
e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
CAPÍTULO I 

Disposições Preliminares 
Art. 1 o - O Estado poderá qualificar pessoa jurídica de direito 

privado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público -
OSCIP -, nos termos desta lei. 

Parágrafo único - A outorga da qualificação prevista neste artigo é 
ato vinculado ao cumprimento dos requisitos estabelecidos nesta lei. 

Art. 2° - O poder público e a entidade qualificada como OSCIP 
poderão firmar termo de parceria, destinado à formação de vínculo de 
cooperação entre as partes, para o fomento e a execução das 
atividades de interesse público previstas no art. 4 o desta lei. 

CAPÍTULO 11 
Da Qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público 
Seção I 

Dos Requisitos 
Art. 3° - Pode qualificar-se como OSCIP a pessoa jurídica de direito 

privado sem fins lucrativos, constituída há pelo menos dois anos, nos 
termos da lei civil, e em atividade, cujos objetivos sociais e normas 
estatutárias atendam ao disposto nesta lei. 
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Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se sem fins 

lucrativos a pessoa jurídica de direito privado que não distribui, entre 
os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou 
doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, 
dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio 
auferidos mediante o exercício de suas atividades e que os aplica 
integralmente na consecução de seu objetivo social. 

Art. 4° - Observados o princípio da universalidade e os requisitos 
instituídos por esta lei, a qualificação como OSCIP será conferida à 
pessoa jurídica cujos objetivos sociais consistam na promoção de, 
pelo menos, uma das seguintes atividades: 
I- assistência social; 
11 - cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 
111- educação gratuita; 
IV - saúde gratuita; 
V- segurança alimentar e nutricional; 
VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente, gestão 

de recursos hídricos e desenvolvimento sustentável; 
Vil- trabalho voluntário; 
VIII- desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 
IX experimentação não lucrativa de novos modelos 

socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, 
emprego e crédito; 

X - defesa dos direitos estabelecidos, construção de novos direitos 
e assessoria jurídica gratuita; 

XI -defesa da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da 
democracia e de outros valores universais; 

XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias, 
produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e 
científicos; 

XIII -fomento do esporte amador. 
Parágrafo único - Para os fins deste artigo, a entidade deverá 

comprovar a execução direta de projetos, programas ou planos de 
ação relacionados às áreas de atividade descritas nos incisos do 
"caput" deste artigo, ou, ainda, a prestação de serviços intermediários 
de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor 
público que atuem em áreas afins, na forma do regulamento. 
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Art. 5° - Respeitado o disposto nos arts. 3° e 4° desta lei, exige-

se, para a qualificação como OSCIP, que a pessoa jurídica 
interessada seja regida por estatuto cujas normas prevejam: 

I - observância, para aplicação de recursos púbicos e gestão dos 
bens públicos, dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da publicidade, da economicidade, da razoabilidade e da 
eficiência; 

11 - duração igual ou inferior a três anos para o mandato dos 
Conselheiros; 

111 - adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e 
suficientes para coibir a obtenção, individual ou coletiva, de benefícios 
ou vantagens pessoais em decorrência de participação nas atividades 
da respectiva pessoa jurídica; 

IV - constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente dotado de 
competência para emitir parecer sobre relatórios de desempenho 
financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas 
com a finalidade de subsidiar as atividades dos organismos superiores 
da entidade; 
V- transferência, em caso de dissolução da entidade, do respectivo 

patrimônio líquido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos desta 
lei, a qual tenha, preferencialmente, o mesmo objeto social da extinta, 
ou, na falta de pessoa jurídica com essas características, ao Estado; 

VI - transferência, na hipótese de a pessoa jurídica perder a 
qualificação instituída por esta lei, do acervo patrimonial disponível, 
adquirido com recursos públicos durante o período em que tiver 
perdurado aquela qualificação, bem como dos excedentes financeiros 
decorrentes de suas atividades, a outra pessoa jurídica qualificada 
nos termos desta lei, a qual tenha, preferencialmente, o mesmo objeto 
social, ou, na falta de pessoa jurídica com essas características, ao 
Estado; 

VIl - limitação da remuneração dos administradores, gerentes ou 
diretores, quando houver, aos valores praticados pelo mercado, na 
região correspondente a sua área de atuação; 

VIII - definição de normas de prestação de contas a serem 
observadas pela entidade, especificamente: 

a) obediência aos princípios fundamentais de contabilidade e às 
normas brasileiras de contabilidade; 
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b) publicidade, por meio eficaz, no encerramento do exerc1c1o 

fiscal, do relatório de atividades e das demonstrações financeiras da 
entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos no Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS - e no Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço- FGTS-, colocando-as à disposição, para exame, 
de qualquer cidadão; 

c) realização de auditoria, inclusive por auditores externos 
independentes, se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos 
objeto do termo de parceria, conforme previsto em regulamento; 

d) prestação de contas de todos os recursos e bens de origem 
pública recebidos pela OSCIP, conforme determinam o art. 73 e 
seguintes da Constituição do Estado; 

IX - finalidade não lucrativa da entidade, com a obrigatoriedade de 
investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das 
próprias atividades, vedada a distribuição, entre os seus sócios ou 
associados, conselheiros, diretores ou doadores, de eventuais 
excedentes operacionais, brutos ou liquides, dividendos, bonificações, 
participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o 
exercício de suas atividades; 
X- atribuições da diretoria ou do diretor; 
XI - aceitação de novos associados, na forma do estatuto, no caso 

de associação civil; 
XII - proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio 

líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, 
retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade; 

XIII - natureza social dos objetivos da entidade relativos à respectiva 
área de atuação. 

§ 1 o - É permitida a participação de servidor público ou ocupante de 
função pública na composição de conselho de OSCIP, vedada a 
percepção de remuneração ou subsídio, a qualquer título. 

§ 2° - É vedado a parente consangüíneo ou afim até o terceiro grau 
do Governador ou do Vice-Governador do Estado, de Secretário de 
Estado, de Senador ou de Deputado Federal ou Estadual atuar como 
conselheiro ou dirigente de OSCIP. 

§ 3° - As transferências de que tratam os incisos V e VI do "caput" 
deste artigo ficam condicionadas à autorização do Estado. 

Art. 6° - Não pode qualificar-se como OSCIP, ainda que se dedique 
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às atividades descritas no art. 4o desta lei: 

I -a sociedade comercial; 
11 - o sindicato, a associação de classe ou representativa de 

categoria profissional; 
111 -a instituição religiosa ou voltada para a disseminação de credo, 

culto ou prática devocional e confessional; 
IV -a organização partidária e assemelhada e suas fundações; 
V - a entidade de benefício mútuo destinada a proporcionar bens ou 

serviços a um círculo restrito de associados ou sócios; 
VI - a entidade ou empresa que comercialize plano de saúde e 

assemelhados; 
VIl- a instituição hospitalar privada não gratuita e sua mantenedora; 
VIII -a escola privada dedicada ao ensino formal não gratuito e sua 

mantenedora; 
IX -a cooperativa; 
X - a fundação pública; 
XI - a organização creditícia a que se refere o art. 192 da 

Constituição da República, que tenha qualquer vinculação com o 
sistema financeiro nacional. 

XII- a entidade desportiva e recreativa dotada de fim empresarial. 
Seção 11 

Dos Procedimentos 
Art. r - A qualificação como OSCIP será solicitada pela entidade 

interessada ao Secretário de Estado do Planejamento e Gestão, por 
meio de requerimento escrito, instruído com cópias autenticadas dos 
seguintes documentos: 

I -estatuto registrado em cartório; 
11 - ata de eleição da diretoria; 
111 - balanços patrimoniais e demonstrativo dos resultados 

financeiros dos dois anos anteriores; 
IV - declaração de isenção do Imposto de Renda dos dois 

exercícios anteriores; 
V- inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas- CNPJ. 
Art. ao - Recebido o requerimento a que se refere o art. r desta lei, 

a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão sobre ele decidirá, 
no prazo de trinta dias. 

§ 1 o - No caso de deferimento, a Secretaria de Estado de 
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Planejamento e Gestão, no prazo de quinze dias, emitirá certificado 
de qualificação da requerente como OSCIP, dando publicidade do ato 
no órgão oficial de imprensa do Estado. 

§ 2° - Indeferido o pedido, a Secretaria de Estado de Planejamento 
e Gestão, no prazo referido no § 1 o deste artigo, fará publicar no órgão 
oficial de imprensa do Estado as razões do indeferimento. 

§ 3° -O pedido de qualificação será indeferido caso: 
I - a requerente se enquadre nas hipóteses previstas no art. 6° 

desta lei; 
11 - a requerente não atenda aos requisitos descritos nos arts. 4 o e 

5o desta lei; 
111- a documentação apresentada esteja incompleta. 
§ 4° - O deferimento da qualificação importa na declaração de 

utilidade pública da entidade requerente, para todos os fins de direito, 
e a credencia a participar de processos seletivos para celebração de 
termos de parceria com o poder público no ãmbito das atividades 
indicadas no seu estatuto social. ' 

§ 5o - O deferimento do título de OSCIP não importa no 
reconhecimento, à entidade qualificada, de prerrogativa de direito 
público, material ou processual, nem de delegação de atribuições 
reservadas ao poder público. 

Seção 111 
Do Controle 

Art. go - A pessoa jurídica qualificada como OSCIP nos termos 
desta lei será submetida à fiscalização do Ministério Público, no 
exercício de suas competências legais, e ao controle externo da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que o exercerá 
com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 1 O- Perderá a qualificação como OSCIP a entidade que: 
I - dispuser de forma irregular dos recursos públicos que lhe forem 

destinados; 
11 - incorrer em irregularidade fiscal ou trabalhista; 
111 -descumprir o disposto nesta lei. 
Art. 11 É parte legítima para requerer, judicial ou 

administrativamente, a perda da qualificação da entidade como 
OSCIP, o cidadão, o partido político, a associação ou entidade 
sindical, se amparados por evidência de erro ou fraude, vedado o 
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anonimato e respeitadas as prerrogativas do Ministério Público. 

Parágrafo único - A perda da qualificação dar-se-á mediante 
decisão proferida em processo administrativo instaurado na Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão de ofício ou a pedido do 
interessado, ou judicial, de iniciativa popular ou do Ministério Público, 
nos quais serão assegurados a ampla defesa e o contraditório. 

CAPÍTULO 111 
Do Termo de Parceria 

Seção I 
Dos Requisitos 

Art. 12 - A celebração do termo de parceria entre o poder público e 
a entidade qualificada como OSCIP, nos termos do art. 2° desta lei, 
será precedida de: 

I - consulta aos conselhos de políticas públicas das áreas de 
atuação da entidade; 

11 - comprovação, pela OSCIP, de sua regularidade fiscal e do 
preenchimento das condições necessárias para o exercício das 
atividades que constituem o seu objeto social, bem como 
apresentação das certidões negativas de débito no INSS e no FGTS e 
de relatório circunstanciado das atividades sociais desempenhadas 
pela entidade no exercício imediatamente anterior à apresentação da 
proposta do termo de parceria; 

111 -publicação da minuta do termo no órgão oficial do Estado. 
Parágrafo único - Quando houver possibilidade de mais de uma 

entidade qualificada prestar os serviços sociais objeto do fomento, 
poderá ser realizado processo seletivo, nos termos do regulamento. 

Art. 13 - O termo de parceria firmado entre o poder público e a 
OSCIP discriminará os direitos, as responsabilidades e as obrigações 
das partes signatárias e disporá ainda sobre: 

I - o objeto social da entidade, com a especificação de seu 
programa de trabalho; 

11- a especificação técnica detalhada do bem, do projeto, da obra ou 
do serviço a ser obtido ou realizado; 

111 - as metas e os resultados a serem atingidos pela entidade e os 
respectivos prazos de execução ou cronogramas; 

IV - os critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem 
utilizados mediante a incorporação de indicadores de resultados; 
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V - a previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu 

cumprimento, estipulando, item por item, as categorias contábeis 
usadas pela organização e o detalhamento das remunerações e dos 
benefícios de pessoal a serem pagos a seus diretores e empregados 
com recursos oriundos do termo de parceria ou a ele vinculados; 

VI - as obrigações da OSCIP, entre as quais a de apresentar ao 
poder público, ao término de cada exercício, relatório sobre a 
execução do objeto do termo de parceria, contendo comparativo 
específico das metas propostas com os resultados alcançados e da 
prestação de contas dos gastos e das receitas efetivamente 
realizados, independentemente das previsões mencionadas no inciso 
V deste artigo; 

VIl - a publicação, no órgão oficial do Estado, a cargo do órgão 
público signatário, do extrato do termo de parceria, do demonstrativo 
da execução física e financeira e de prestação de contas, conforme 
modelo simplificado estabelecido em decreto, contendo os dados 
principais da documentação obrigatória constante no inciso VI deste 
artigo, sob pena de não-liberação dos recursos previstos no termo de 
parceria; 

VIII - a rescisão, cominada expressamente para os casos de 
infração aos dispositivos desta lei e para os demais casos que 
especificar. 

§ 1 o - Os créditos orçamentários assegurados às OSCIPs serão 
liberados de acordo com o cronograma de desembolso previsto no 
termo de parceria. 

§ 2o - É lícita a vigência simultânea de um ou mais termos de 
parceria, ainda que com o mesmo órgão estatal, de acordo com a 
capacidade operacional da OSCIP. 

§ 3° - O termo de parceria celebrado com OSCIP que tenha por 
objeto social a promoção de saúde gratuita deverá observar os 
princípios do art. 198 da Constituição da República e do art. 7° da Lei 
Federal no 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

§ 4° -A perda da qualificação como OSCIP importará na rescisão 
do termo de parceria. 

Seção 11 
Do Acompanhamento e da Fiscalização 

Art. 14 - A execução do objeto do termo de parceria será 

~-----------~------------~ 



163 
acompanhada e fiscalizada pelo órgão do poder público afeto à 
área de atuação relativa à atividade fomentada e pelos conselhos de 
políticas públicas das áreas correspondentes de atuação. 

§ 1 o - Os resultados atingidos com a execução do termo de parceria 
serão analisados semestralmente, no mínimo, por comissão de 
avaliação, integrada por representantes indicados pela Secretaria de 
Estado de Planejamento e Gestão e pelos conselhos de políticas 
públicas das áreas correspondentes de atuação e composta de 
comum acordo entre o órgão parceiro e a OSCIP. 

§ 2° - A comissão encaminhará relatório semestral conclusivo sobre 
a avaliação realizada à autoridade competente e ao conselho de 
política pública da área correspondente de atuação. 

§ 3° - Os termos de parceria destinados ao fomento de atividades 
nas áreas de que trata esta lei estarão sujeitos aos mecanismos de 
controle social previstos na legislação. 

§ 4° - O órgão do poder público a que se refere o "caput" deste 
artigo poderá, na forma do termo de parceria, designar supervisor 
para participar, com ou sem poder de veto, de decisões da entidade 
fomentada relativas ao termo de parceria. 

§ 5o - A entidade parceira encaminhará à comissão de avaliação a 
cada seis meses, no mínimo, os comprovantes de cumprimento das 
obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

Art. 15 - Os responsáveis pela fiscalização do termo de parceria, ao 
tomarem conhecimento de irregularidade ou ilegalidade na utilização 
de recursos ou bens de origem pública pela organização parceira, 
darão imediata ciência do fato ao Tribunal de Contas e ao Ministério 
Público, sob pena de responsabilidade solidária. 

Art. 16- Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 15 desta lei, 
havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de 
origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao 
Ministério Público e à Advocacia-Geral do Estado, para que requeiram 
ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da 
entidade e o seqüestro dos bens de seus dirigentes e de agente 
público ou terceiro que possam haver enriquecido ilicitamente ou 
causado dano ao patrimônio público, além de outras medidas 
consubstanciadas na Lei Federal no 8.429, de 2 de junho de 1992, e 
na Lei Complementar Federal no 64, de 18 de maio de 1990. 
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§ 1 o - O pedido de seqüestro de bens será processado de acordo 

com o disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil. 
§ 2° - Quando for o caso, o pedido de que trata o § 1 o incluirá a 

investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e 
aplicações mantidas pelo demandado no País e no exterior, nos 
termos da lei e dos tratados internacionais. 

§ 3° - Até o término da ação, o poder público permanecerá como 
depositário e gestor dos bens e valores seqüestrados ou indisponíveis 
e velará pelo prosseguimento das atividades sociais da OSCIP. 

Art. 17 - A OSCIP fará publicar, no prazo máximo de trinta dias 
contados da assinatura do termo de parceria, regulamento próprio 
contendo os procedimentos a serem adotados para a contratação de 
obras e serviços, bem como para compras com o emprego de 
recursos provenientes do poder público, observados os princípios 
estabelecidos no inciso I do art. so desta lei. 

CAPÍTULO IV 
Do Fomento às Atividades das OSCIPs 

Art. 18 - Às OSCIPs serão destinados recursos orçamentários e, 
eventualmente, bens públicos necessários ao cumprimento do termo 
de parceria de que trata o Capítulo 111 desta lei, ressalvadas as 
hipóteses de inadimplência com o poder público ou de 
descumprimento das condições estabelecidas no termo. 

§ 1 o - Os bens de que trata este artigo serão destinados às 
entidades parceiras mediante permissão de uso, consoante cláusula 
expressa no termo de parceria, dispensada a licitação. 

§ 2° - Caso a OSCIP adquira bem imóvel com recursos 
provenientes da celebração do termo de parceria, este será gravado 
com cláusula de inalienabilidade. 

Art. 19 - Os bens móveis públicos permitidos para uso da OSCIP 
poderão ser permutados por outros de igual ou maior valor, os quais 
integrarão o patrimônio do Estado. 

Parágrafo único - A permuta de que trata este artigo dependerá de 
prévia avaliação do bem e de expressa autorização do poder público. 

Art. 20 - É facultada ao Poder Executivo a cessão especial de 
servidor civil para OSCIP, com ou sem ônus para o órgão de origem, 
condicionada à anuência do servidor. 

§ 1 o - Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de 
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origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier a 
ser paga pela OSCIP. 

§ 2° - Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária 
permanente por OSCIP a servidor cedido com recursos provenientes 
do termo de parceria, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao 
exercício de função temporária de direção e assessoramento. 

§ 3° - O servidor cedido perceberá as vantagens do cargo a que 
fizer jus no órgão de origem. 

§ 4° - Caso o servidor cedido com ônus para o órgão de origem 
deixe de prestar serviço à OSCIP, poderá ser adicionada aos créditos 
orçamentários destinados ao custeio do termo de parceria a parcela 
de recursos correspondente à remuneração do servidor, desde que 
haja justificativa expressa da necessidade pela OSCIP. 

§ se - A cessão de servidor de que trata este artigo não poderá 
gerar a necessidade de substituição do servidor cedido nem de 
nomeação ou contratação de novos servidores para o exercício de 
função idêntica ou assemelhada na unidade administrativa cedente. 

§ 6° - É vedado a agentes públicos o exercício, a qualquer título, de 
cargo de direção de OSCIP, excetuados os servidores que lhe forem 
cedidos. 

Art. 21 -Fica qualificada como organização social para os efeitos do 
inciso XXIV do art. 24 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 
1993, e do art. 15 da Lei no 9.637, de 15 de maio de 1998, a entidade 
qualificada como OSCIP. 

Art. 22 - São extensíveis, no âmbito do Estado, os efeitos dos arts. 
8°, § 4°, e 18, § 1°, desta lei, às entidades qualificadas como 
Organização Social ou OSCIP pela União, pelos Estados, pelo Distrito 
Federal e pelos Municípios, desde que a legislação dos demais entes 
federados guarde reciprocidade com as normas desta lei. 

Art. 23 - As OSCIPs poderão executar, parcialmente, atividades e 
serviços de órgãos e entidades do Poder Executivo, mediante a 
celebração de termo de parceria, na forma prevista nos arts. 12 e 13 
desta lei. 

CAPÍTULO V 
Disposições Finais e Transitórias 

Art. 24- É vedada à entidade qualificada como OSCIP qualquer tipo 
de participação em campanha de interesse político-partidário ou 
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eleitoral. 

Art. 25 - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
permitirá, mediante requerimento do interessado, acesso a todas as 
informações pertinentes às OSCIPs. 

Art. 26 - A pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos 
qualificada com base em outros diplomas legais poderá qualificar-se 
como OSCIP, observados os requisitos estabelecidos nesta lei. 

Art. 27 - Os empregados contratados por OSCIP não guardam 
qualquer vínculo empregatício com o poder público, inexistindo 
também qualquer responsabilidade do Estado relativamente às 
obrigações de qualquer natureza assumidas pela OSCIP. 

Art. 28 -Os prazos previstos no art. 3° e nos incisos 111 e IV do art. 
r desta lei não serão exigidos nos dois anos subseqüentes à 
publicação desta lei. 

Art. 29 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 31 -Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Cecília Ferramenta, relatora - Djalma 

Diniz. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 889/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 889/2003, de autoria do Governador do Estado, 

que dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas, 
foi aprovado no 2° turno, com as Emendas nos 1 a 3 ao vencido no 1 o 
turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 889/2003 
Dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 
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Art. 1 o - Esta lei institui o Programa Estadual de Parcerias 

Público-Privadas, destinado a disciplinar e promover a realização de 
parcerias público-privadas no âmbito da Administração Pública 
Estadual. 

Parágrafo único - As parcerias público-privadas de que trata esta lei 
constituem contratos de colaboração entre o Estado e o particular por 
meio dos quais, nos termos estabelecidos em cada caso, o ente 
privado participa da implantação e do desenvolvimento de obra, 
serviço ou empreendimento público, bem como da exploração e da 
gestão das atividades deles decorrentes, cabendo-lhe contribuir com 
recursos financeiros, materiais e humanos e sendo remunerado 
segundo o seu desempenho na execução das atividades contratadas. 

Art. 2° -O Programa observará as seguintes diretrizes: 
I - eficiência na execução das políticas públicas e no emprego dos 

recursos públicos; 
li -qualidade e continuidade na prestação dos serviços; 
111 - universalização do acesso a bens e serviços essenciais; 
IV - respeito aos direitos dos usuários e dos agentes privados 

responsáveis pelo serviço; 
V - garantia de sustentabilidade econômica da atividade; 
VI - estímulo à competitividade na prestação de serviços; 
VIl - responsabilidade fiscal na celebração e execução de contratos; 
VIII - indisponibilidade das funções reguladora, controladora e 

fiscalizadora do Estado; 
IX - publicidade e clareza na adoção de procedimentos e decisões; 
X - remuneração do contratado vinculada ao seu desempenho; 
XI - participação popular, mediante consulta pública. 
Art. 3° - As ações de governo relativas ao Programa serão 

estabelecidas no Plano Estadual de Parcerias Público-Privadas, a ser 
elaborado nos termos do art. 7° desta lei. 

CAPÍTULO 11 
Das Parcerias Público-Privadas 

Art. 4 o - As parcerias público-privadas serão celebradas pelo 
Estado, e por entidade de sua Administração Indireta, com o ente 
privado, por meio de contrato, nos termos do art. 11 desta lei. 

Art. 5° - Podem ser objeto de parceria público-privada: 
I -a prestação de serviços públicos; 
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11 - a construção, a ampliação, a manutenção, a reforma e a 

gestão de instalações de uso público em geral, bem como de 
terminais estaduais e de vias públicas, incluídas as recebidas em 
delegação da União; 

111 -a instalação, a manutenção e a gestão de bens e equipamentos 
integrantes de infra-estrutura destinada a utilização pública; 

IV -a implantação e a gestão de empreendimento público, incluída 
a administração de recursos humanos, materiais e financeiros; 

V - a exploração de bem público; 
VI - a exploração de direitos de natureza imaterial de titularidade do 

Estado, incluídos os de marcas, patentes e bancos de dados, métodos 
e técnicas de gerenciamento e gestão. 

§ 1 o - As atividades descritas nos incisos do "capuf' deste artigo 
poderão ser desenvolvidas nas seguintes áreas: 
I- educação, saúde e assistência social; 
li -transportes públicos; 
111- saneamento básico; 
IV- segurança, sistema penitenciário, defesa e justiça; 
V - ciência, pesquisa e tecnologia; 
VI - agronegócio, especialmente na agricultura irrigada e na 

agroindustrialização; 
VIl -outras áreas públicas de interesse social ou econômico. 
§ 2° - Não serão consideradas parcerias público-privadas: 
I - a realização de obra prevista no inciso 11 do "caput" deste artigo 

sem atribuição ao contratado do encargo de mantê-la e explorá-la por, 
no mínimo, quarenta e oito meses; 

11 - a terceirização de mão-de-obra que seja objeto único de 
contrato; 

111- a prestação isolada, que não envolva conjunto de atividades; 
IV - o contrato de concessão ou de permissão com prazo inferior a 

cinco anos e valor inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). 
§ 3° - É vedado ao ente privado o acesso a banco de dados que 

contenha informações de natureza sigilosa. 
Art. 6° - Na celebração de parceria público-privada, é vedada a 

delegação a ente privado, sem prejuízo de outras vedações previstas 
em lei, das seguintes competências: 

I - edição de ato jurídico com fundamento em poder de autoridade 
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de natureza pública; 

11 - atribuições de natureza política, policial, judicial, normativa e 
regulatória e as que envolvam poder de polícia; 

111 - direção superior de órgãos e entidades públicos, bem como a 
que envolva o exercício de atribuição indelegável; 

IV - atividade de ensino que envolva processo pedagógico. 
§ 1 o - Quando a parceria envolver a totalidade das atribuições 

delegáveis da entidade ou órgão público, a celebração do contrato 
dependerá de prévia autorização legal para a extinção do órgão ou 
entidade. 

§ 2° - Não se inclui na vedação estabelecida no inciso 11 deste artigo 
a delegação de atividades que tenham por objetivo dar suporte técnico 
ou material às atribuições nele previstas. 

CAPÍTULO 111 
Do Plano Estadual de Parcerias Público-Privadas 

Seção I 
Da Organização do Plano 

Art. T-O Poder Executivo elaborará, anualmente, o Plano Estadual 
de Parcerias Público-Privadas, que exporá os objetivos e definirá as 
ações de governo no âmbito do Programa e apresentará, 
justificadamente, os projetos de parceria público-privada a serem 
executados pelo Poder Executivo estadual. 

§ 1 o - O órgão ou entidade da Administração estadual interessado 
em celebrar parceria encaminhará o respectivo projeto, nos termos e 
prazos previstos em decreto, à apreciação do Conselho Gestor de 
Parcerias Público-Privadas - CGP -, criado no art. 19 desta lei. 

§ 2° - Os projetos aprovados pelo CGP integrarão o Plano Estadual 
de Parcerias Público-Privadas, o qual será submetido à aprovação, 
mediante decreto, do Governador do Estado, após a realização de 
consulta pública, na forma de regulamento. 

Art. 8° - O projeto de parceria que preveja a utilização de recursos 
provenientes de fundo de parcerias será submetido a parecer do 
grupo coordenador do fundo, antes de ser aprovado pelo CGP. 

Art. go- O CGP, sem prejuízo do acompanhamento da execução de 
cada projeto, fará, permanentemente, avaliação geral do Plano 
Estadual de Parcerias Público-Privadas. 

Seção 11 
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Dos Requisitos dos Projetos de Parceria Público-Privada 

Art. 1 O - Os projetos de parceria público-privada encaminhados ao 
CGP, sem prejuízo dos requisitos estabelecidos em regulamento, 
deverão conter estudo técnico que demonstre, em relação ao serviço, 
obra ou empreendimento a ser contratado: 

I - a vantagem econômica e operacional da proposta para o Estado 
e a melhoria da eficiência no emprego dos recursos públicos, 
relativamente a outras possibilidades de execução direta ou indireta; 

li -a viabilidade dos indicadores de resultado a serem adotados, em 
função da sua capacidade de aferir, de modo permanente e objetivo, o 
desempenho do ente privado em termos qualitativos e quantitativos, 
bem como de parâmetros que vinculem o montante da remuneração 
aos resultados atingidos; 

111 -a viabilidade de obtenção pelo ente privado, na exploração do 
serviço, de ganhos econômicos suficientes para cobrir seus custos; 

IV - a forma e os prazos de amortização do capital investido pelo 
contratado; 

V - a necessidade, a importância e o valor do serviço em relação ao 
objeto a ser executado. 

Parágrafo único - Fica assegurado acesso público aos dados e às 
informações que fundamentem o estudo técnico de que trata este 
artigo. 

Seção 111 
Dos Instrumentos de Parceria Público-Privada 

Art. 11 - São instrumentos para a realização de parceria público-
privada: 

I - a concessão de serviço público, precedida ou não de obra 
pública; 

11 -a concessão de obra pública; 
111- a permissão de serviço público; 
IV - a subconcessão; 
V- outros contratos ou ajustes administrativos. 
Art. 12 - Os instrumentos de parceria público-privada previstos no 

art. 11 desta lei reger-se-ão pelas normas gerais do regime de 
concessão e permissão de serviços públicos e de licitações e 
contratos e atenderão às seguintes exigências: 

I - indicação das metas e dos resultados a serem atingidos pelo 
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11 - definição de critérios objetivos de avaliação de desempenho a 
serem utilizados, mediante adoção de indicadores capazes de aferir a 
qualidade do serviço; 

111 - estabelecimento de prazo vinculado à amortização dos 
investimentos, quando for o caso, e remuneração do contratado pelos 
serviços oferecidos; 

IV - apresentação, pelo contratante, de estudo do impacto 
orçamentário-financeiro do contrato no exercício em que deva entrar 
em vigor e nos subseqüentes, abrangida a sua execução integral. 

§ 1 o - O .contrato só poderá ser celebrado se o seu objeto estiver 
previsto nas leis do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -
PMDI- ou do Plano Plurianual de Ação Governamental- PPAG. 

§ 2° - Os editais e contratos de parceria público-privada serão 
submetidos a consulta pública, na forma de regulamento. 

§ 3° - Ao término da parceria público-privada, a propriedade do bem 
móvel ou imóvel objeto do contrato caberá à Administração Pública, 
salvo disposição contratual em contrário. 

Art. 13 - Os instrumentos de parceria público-privada previstos no 
art. 11 desta lei poderão estabelelcer mecanismos amigáveis de 
solução de divergências contratuais, inclusive por meio de arbitragem. 

§ 1 o - Na hipótese de arbitragem, os árbitros serão escolhidos 
dentre pessoas naturais de reconhecida idoneidade e conhecimento 
da matéria, devendo o procedimento ser realizado de conformidade 
com regras de arbitragem de órgão arbitral institucional ou entidade 
especializada. 

§ 2° - A arbitragem terá lugar na Capital do Estado, em cujo foro 
serão ajuizadas, se for o caso, as ações necessárias para assegurar a 
sua realização e a execução da sentença arbitral. 

Art. 14 -São obrigações do contratado na parceria público-privada: 
I - demonstrar capacidade econômica e financeira para a execução 

do contrato; 
11 - assumir compromisso de resultados definido pela Administração 

Pública, facultada a escolha dos meios para a execução do contrato, 
nos limites previstos no instrumento; 

111 -submeter-se a controle estatal permanente dos resultados; 
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IV - submeter-se à fiscalização da Administração Pública, sendo 

livre o acesso dos agentes públicos às instalações, informações e 
documentos relativos ao contrato, incluídos os registros contábeis; 

V - sujeitar-se aos riscos do empreendimento, salvo nos casos 
expressos previstos no contrato e no edital de licitação; 

VI - incumbir-se de atos delegáveis da desapropriação, quando 
prevista no contrato e mediante outorga de poderes pelo Poder 
Público, caso em que será do contratado a responsabilidade pelo 
pagamento das indenizações cabíveis. 

Parágrafo único - Ao Poder Público compete declarar de utilidade 
pública área, local ou bem que sejam apropriados ao desenvolvimento 
de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao objeto do 
contrato e à implementação de projeto associado, bem como, 
ressalvada a hipótese do inciso VI deste artigo, promover a sua 
desapropriação diretamente. 

Art. 15 - O contratado poderá ser remunerado por meio de uma ou 
mais das seguintes formas: 

I -tarifa cobrada dos usuários, nos contratos regidos pela lei federal 
de concessão e permissão de serviços públicos; 

11 - recursos do Tesouro estadual ou de entidade da Administração 
Indireta estadual; 

111 -cessão de créditos do Estado ou de entidade da Administração 
Indireta estadual, excetuados os relativos a impostos; 

IV- transferência de bens móveis e imóveis, na forma da lei; 
V - títulos da dívida pública, emitidos com observância da legislação 

aplicável; 
VI - cessão do direito de exploração comercial de bens públicos e 

outros bens de natureza imaterial, tais como marcas, patentes, bancos 
de dados; 

Vil - outras receitas alternativas, complementares, acessórias ou de 
projetos associados. 

§ 1 o - A remuneração do contratado será variável, vinculada ao seu 
desempenho na execução do contrato, e se dará a partir do momento 
em que o serviço, obra ou empreendimento contratado estiver 
disponível para utilização. 

§ 2° - Desde que haja previsão expressa no contrato de parceria 
público-privada, o Estado poderá efetuar o pagamento das parcelas 
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devidas ao contratado, apuradas nos termos do § 1 o deste artigo, 
diretamente em favor da instituição que financiar o objeto do contrato. 

§ 3° - O pagamento a que se refere o § 2° deste artigo se dará nas 
mesmas condições pactuadas com o parceiro, limitado, em qualquer 
caso, ao montante apurado e liquidado em favor deste. 

Art. 16 - Os créditos do contratado poderão ser protegidos por meio 
de: 
I- garantia real, pessoal, fidejussória e seguro; 
li - atribuição ao contratado do encargo de faturamento e cobrança 

de crédito do contratante em relação a terceiros, salvo os relativos a 
impostos, prevista a forma de compensação dos créditos recíprocos 
de contratante e contratado; 

111 -vinculação de recursos do Estado, inclusive por meio de fundos 
específicos, ressalvados os impostos. 

Art. 17 - O contrato e o edital de licitação poderão prever, para a 
hipótese de inadimplemento da obrigação pecuniária a cargo do 
Estado, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas na legislação 
federal aplicável, que: 

I -o débito será acrescido de multa de 2% (dois por cento) e juros, 
segundo a taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos 
devidos à Fazenda Estadual; 

11 - o atraso superior a noventa dias conferirá ao contratado a 
faculdade de suspensão dos investimentos em curso bem como a 
suspensão da atividade que não seja estritamente necessária à 
continuidade de serviços públicos essenciais ou à utilização pública de 
infra-estrutura existente, sem prejuízo do direito à rescisão judicial; 

111 - o débito poderá ser pago ou amortizado com o valor que seria 
compartilhado com o contratante nos termos do § 2° do art. 15. 

Art. 18 - O contrato de parceria regido pela legislação geral sobre o 
regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos 
que não seja remunerado por tarifa cobrada dos usuários e que 
obrigue o contratado a fazer investimento inicial superior a R$ 
20.000.000,00 (vinte milhões de reais) não terá prazo inferior a dez e 
superior a trinta anos. 

CAPÍTULO 111 
Disposições Finais 

Art. 19 - Fica criado o Conselho Gestor de Parcerias Público-
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Privadas- CGP -, vinculado à Governadoria do Estado. 

§ 1 o - Caberá ao CGP elaborar o Plano Estadual de Parcerias 
Público-Privadas e aprovar os editais, os contratos, seus aditamentos 
e prorrogações. 

§ 2° - O CGP será presidido pelo Governador do Estado e terá em 
sua composição, como membros efetivos, o Advogado-Geral do 
Estado e os Secretários de Estado de Desenvolvimento Econômico, 
de Planejamento e Gestão, da Fazenda, de Transportes e Obras 
Públicas, de Desenvolvimento Regional e Política Urbana e de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e, como membro eventual, 
o titular da Secretaria diretamente relacionada com o serviço ou a 
atividade objeto de parceria público-privada. 

Art. 20 - Caberá à Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, por meio de unidade operacional de coordenação de 
parcerias público-privadas - Unidade PPP nos termos de 
regulamento: 

I - executar as atividades operacionais e de coordenação de 
parcerias público-privadas; 

11 - assessorar o CGP e divulgar os conceitos e metodologias 
próprios dos contratos de parcerias público-privadas; 

111 - dar suporte técnico, na elaboração de projetos e contratos, 
especialmente nos aspectos financeiros e de licitação, às Secretarias 
de Estado. 

Art. 21 - Ficam criados, no Quadro Especial constante do Anexo da 
Lei Delegada no 108, de 9 de janeiro de 2003, os seguintes cargos de 
provimento em comissão, de recrutamento amplo: 

I -dois cargos de Diretor de Projeto, código MG-88, símbolo AS-96; 
11 - dois cargos de Gerente de Programa, código MG-91, símbolo 

GF-01; 
111- um cargo de Assessor Técnico, código MG-18, símbolo AT-18. 
Parágrafo único -A lotação e a identificação dos cargos de que trata 

esta lei serão feitas por decreto. 
Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 23 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a 

Lei no 9.444, de 25 de novembro de 1987, e a Lei no 10.453, de 22 de 
janeiro de 1991. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
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O Projeto de Lei no 1.136/2003, de autoria do Deputado Célio 
Moreira, que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de 
Segurança Pública da área de abrangência da 11 a CIA do 5° Batalhão 
de Polícia Militar e da 12a Delegacia de Polícia da 36a Seccional -
Barreiro, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em 
turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 1.136/2003 
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança 

Pública da área de abrangência da 11 a CIA do 5o Batalhão de Polícia 
Militar e da 12a Delegacia de Polícia da 36a Seccional - Barreiro, com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário 

de Segurança Pública da área de abrangência da 11 a CIA do 5° 
Batalhão de Polícia Militar e da 12a Delegacia de Polícia da 36a 
Seccional - Barreiro, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Djalma Diniz, relator- Dimas Fabiano. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 106a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 2/12/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Questão de ordem - Correspondência: Oficios, 
telegrama e cartão - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n°s 1 .275 a 1 .279/2003 - Projeto de 
Resolução no 1 .280/2003 - Requerimentos n°s 2.002 a 2.033/2003 -
Requerimentos da Comissão de Administração Pública, dos 
Deputados Ricardo Duarte, Dinis Pinheiro (3), Sargento Rodrigues, 
Domingos Sávio, Pastor George, José Milton, Célio Moreira, Bonifácio 
Mourão, Adalclever Lopes e Paulo Piau (2) e das Comissões de 
Turismo (2), de Meio Ambiente e de Transporte - Comunicações: 
Comunicações da Comissão Especial do Transporte de Automóveis, 
das Comissões de Saúde (2), de Educação (2), de Assuntos 
Municipais (2), de Transporte (2), do Trabalho (2), de Fiscalização 
Financeira, de Direitos Humanos, de Turismo, de Meio Ambiente e de 
Administração Pública (2) e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e 
Elmiro Nascimento - Oradores Inscritos: Discursos do Deputado 
Alberto Pinto Coelho, da Deputada Maria Olívia e dos Deputados 
Ricardo Duarte e André Quintão - 2a Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: 
Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência (2) - Comunicação da 
Presidência Leitura de Comunicações Despacho de 
Requerimentos: Dinis Pinheiro (3), Bonifácio Mourão, José Milton, 
Sargento Rodrigues, Adalclever Lopes, Paulo Piau (2), Célio Moreira e 
Pastor George; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: 
Indicação, feita pelo Governador do Estado, do norne do Sr. Hélio 
César Brasileiro para Presidente do Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -; requerimento do 
Deputado Antõnio Carlos Andrada; aprovação do requerimento -
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 8 e 889/2003; 
aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos das 
Comissões de Turismo (2), de Meio Ambiente e de Transporte e do 
Deputado Domingos Sávio; aprovação - Requerimento no 965/2003; 
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aprovação na forma do Substitutivo no 1 - Requerimento no 
966/2003; aprovação - Requerimento n° 967/2003; aprovação na 
forma do Substitutivo no 1 - Requerimento no 1 .124/2003; aprovação 
na forma do Substitutivo no 1 - Requerimento no 1 .246/2003; 
aprovação na forma do Substitutivo no 1 - 2a Fase: Discussão e 
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Antônio Carlos 
Andrada e outro; aprovação - Inexistência de quórum especial para 
apreciação de proposta de emenda à Constituição - Discussão, em 2° 
turno, do Projeto de Lei no 837/2003; Acordo de Líderes; discursos do 
Deputado André Quintão, da Deputada Jô Moraes e do Deputado 
Bonifácio Mourão; apresentação da Emenda no 2; encerramento da 
discussão; votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação da 
Emenda n° 1; aprovação; votação da Emenda n° 2; aprovação -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 890/2003; aprovação na 
forma do vencido em 1 o turno - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de 
Lei no 1.081/2003; discursos dos Deputados Antônio Carlos Andrada e 
Chico Simões; questão de ordem - Encerramento - Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem as Deputadas e os Deputados: 
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Antônio Andrade - Luiz Fernando 

Faria - Pastor George - Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Alberto 
Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos 
Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel 
Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas 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 - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro Lessa- Jô Moraes -
José Henrique - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico 
- Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Marília Campos - Neider Moreira - Olinto Godinho 
Paulo Cesar - Paulo Piau - 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 
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O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise)- Às 14h15min, a lista 

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

1 a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, é de suma importância 
que esta Casa analise com carinho a possibilidade de incluir recursos 
no orçamento para quitar, de maneira gradativa, a dívida da 
Assembléia para com os seus funcionários, como a URV. Esse 
assunto vem sendo discutido há muito tempo, mas percebemos que 
começa a se desenhar uma oportunidade de concretização do 
pagamento. A questão é muito justa. Sabemos que existe interesse 
desta Mesa em buscar uma solução. Torcemos por que haja um 
caminho viável que atenda a essa necessidade dos servidores. 
Obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Doutor Viana 
que essa matéria já está sendo discutida pela Mesa da Assembléia. 
Oportunamente, V. Exa. tomará conhecimento da conclusão do 
estudo. 

Correspondência 
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Secretário "ad hoc", lê a 

seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Fernando Diniz, Deputado Federal, acusando recebimento de 
telegrama e manifestando apoio à Proposta de Emenda à Constituição 
n° 544/2002. 

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Secretário de 
Planejamento e Gestão, prestando informações ao Requerimento no 
991/2003, do Deputado lrani Barbosa. 

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária da Educação, 
encaminhando a "Carta de Florianópolis", elaborada por ocasião da IV 
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Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Secretários de 
Educação dos Estados e do Distrito Federal - CONSED. (- À 
Comissão de Educação.) 

Do Sr. Adriano Silva, Chefe de Gabinete da Vice-Presidência da 
República, prestando informações relativas ao Requerimento no 
1.638/2003, das Comissões de Saúde e de Administração Pública. 

Do Sr. José Luiz Alves, Chefe de Gabinete do Ministro dos 
Transportes, prestando informações relativas ao Requerimento no 
180/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

Do Sr. Tarcísio Augusto Viana, Presidente da Câmara Municipal de 
Pedro Leopoldo, encaminhando informativos financeiros dessa Casa 
referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2003. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG, prestando 
informações relativas ao Requerimento n° 1 .630/2003, do Deputado 
Doutor Ronaldo. 

Do Cel. BM Osmar Duarte Marcelino, Comandante-Geral do Corpo 
de Bombeiros Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas 
ao Requerimento no 1 .240/2003, da Comissão do Trabalho. 

Do Sr. Oswaldo Borges da Costa Filho, Diretor Presidente da 
Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG -, prestando 
informações relativas ao Requerimento n° 1.047/2003, da Comissão 
de Transporte.(- Anexe-se ao Requerimento n° 1.047/2003.) 

Do Sr. Renato César do Nascimento Santana (2), Diretor-Geral do 
DER-MG, prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 
1 .223/2003, do Deputado Leonardo Quintão, e 1 .384/2003, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

Do Sr. Roberto Luciano Fagundes, Secretário Adjunto de Turismo, 
prestando informações relativas ao Requerimento n° 1 .669/2003, da 
Comissão de Meio Ambiente. 

Do Pastor Genevaldo Edino de Souza Bertune, da Primeira Igreja 
Batista em Pouso Alegre, agradecendo voto de congratulações 
formulado por meio do Requerimento no 1.537/2003, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva. 

Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Coordenador do Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, 
Patrimônio Cultural, Urbanismo e Habitação- CAO-MA -, agradecendo 
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o convite para participar de reunião em 6/11/2003, da Comissão de 
Segurança Pública.(- À Comissão de Segurança Pública.) 

Do Sr. Jésus Trindade Barreto Júnior, Chefe de Gabinete do Chefe 
da Polícia Civil do Estado (2), prestando informações relativas aos 
Requerimentos n°s 975/2003, do Deputado Célio Moreira, e 
1.281/2003, da Comissão de Segurança Pública. 

Do Sr. José Ivo Vannucchi, Chefe da Assessoria para Assuntos 
Parlamentares do Ministério da Fazenda, prestando informações 
relativas ao Requerimento n° 1.569/2003, do Deputado Paulo Piau. 

Do Sr. José Pontes Júnior, Procurador-Geral de Justiça Adjunto 
Jurídico do Ministério Público do Estado, solicitando cópia da 
gravação da reunião da Comissão de Fiscalização Financeira 
realizada em 5/11/2003. 

Do Sr. Leonardo Piglionico Neto, Delegado de Polícia Civil do 
Estado de São Paulo, solicitando cópia do relatório final da CPI que 
investigou irregularidades no DETRAN-MG. 

Da Sra. Maria Tereza de Fátima Barbosa, Secretária Executiva do 
Governador do Estado, agradecendo voto de congratulações 
formulado por meio do Requerimento no 1 .349/2003, do Deputado 
João Biliar. 

Do Sr. Robson Braga de Andrade, Presidente do Sistema FIEMG, 
solicitando que esta Casa se posicione contrariamente ao Projeto de 
Lei n° 1.083/2003, que altera a Lei n° 12.727, de 2000. (-Anexe-se ao 
Projeto de Lei no 1.083/2003.) 

Da Sra. Maria Valeska Duarte Drummond, da Fundação João 
Pinheiro, solicitando ajuda para solucionar os problemas por que 
passa essa Fundação.(- Anexe-se ao Projeto de Lei no 837/2003.) 

Do Sr. Syllas Agostinho Ferreira, Presidente do Instituto Histórico e 
Geográfico de Minas Gerais, solicitando sejam tomadas as devidas 
providências para que a casa, em ltajubá, que pertenceu ao 
Presidente Wenceslau Braz seja desapropriada pelo poder público e 
transformada em museu.(- À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Gilberto Ciro Ferreira, da DOCASNAVE, cumprimentando 
esta Casa pelos esforços promovidos para a sanção, pelo Governador 
do Estado, do Decreto n° 43.575, de 9/9/2003, que institui a Comissão 
Especial de Planejamento e Coordenação da Logística de Transportes 
no Estado de Minas Gerais. (-À Comissão de Transporte.) 
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Do Sr. Rogério Cardoso Rino, Diretor de Vendas a Varejo da 

TELEMAR, prestando informações relativas a requerimento do 
Deputado Djalma Diniz encaminhado pelo Ofício n° 2.845/2003/SGM. 

TELEGRAMA 
Do Senador Aelton Freitas, prestando informações relativas ao 

Requerimento no 1 .41 0/2003, do Colégio de Líderes. 
CARTÃO 

Da Sra. Mireile S. dos Santos Souza, Diretora-Geral das Faculdades 
Federais Integradas de Diamantina- FAFEID -, prestando informações 
relativas ao Requerimento n° 1.494/2003, do Deputado Gilberto 
Abramo. 

2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber propostçoes 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° 1.275/2003 
Declara de utilidade pública a Corporação Musical São Sebastião de 

Claúdio Manoel, com sede no Município de Mariana. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Corporação 

Musical São Sebastião de Claúdio Manoel, com sede no Município de 
Mariana. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 27 de novembro de 2003. 
Olinto Godinho 
Justificação: A Corporação Musical São Sebastião de Claúdio 

Manoel é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, 
que não remunera os membros de sua administração sob nenhum 
pretexto e reverte a totalidade de sua receita à consecução das 
finalidades estatutárias. Tem por objetivo a difusão e o 
aperfeiçoamento da música, a promoção do desenvolvimento 
intelectual e cultural dos associados, a preservação de partituras, a 
comemoração de datas históricas, religiosas, cívicas e particulares, 
bem como a divulgação de elementos da cultura, do folclore, das 
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tradições e dos hábitos sociais da comunidade. 

A entidade preenche, assim, os requisitos legais para ser declarada 
de utilidade pública, razão pela qual espero contar o apoio dos nobres 
pares desta Casa Legislativa para a 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 I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1 .276/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos 

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

Comunitária dos Moradores do Bairro Célvia, com sede no Município 
de Vespasiano. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 27 de novembro de 2003. 
Dinis Pinheiro 
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores do Bairro 

Célvia, com sede no Município de Vespasiano, foi criada em 27/11/89. 
A formalização de sua personalidade jurídica ocorreu com o registro 
no Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de 
Vespasiano, em 27/6/96, sob o n° 084/96. 

Entre as atividades desenvolvidas pela entidade, em caráter 
voluntário, estão as relativas à elevação do ser humano, na área 
pessoal, na saúde, na cidadania. 

O compromisso maior do ente público (assim visto, genericamente, 
o Estado) é propiciar aos administrados oportunidades de 
crescimento, aperieiçoamento, bem-estar, ou seja, vida mais bem 
vivida. Essa função é exercida com o auxílio indispensável de 
entidades como a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro 
Célvia. 

Estando presentes todos os requisitos indispensáveis para a 
tramitação e a aprovação do projeto, conclamo os nobres pares a 
apoiá-lo 

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

PROJETO DE LEI W 1.277/2003 
Dá a denominação de José Cândido de Lima à extensão da estrada 

estadual que liga o Município de Limeira do Oeste ao entroncamento 
da BR-497 próximo à Usina Coruripe. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica denominada José Cândido de Lima a extensão da 

estrada estadual que liga o Município de Limeira do Oeste ao 
entroncamento da BR-497 próximo à Usina Coruripe. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 27 de novembro de 2003. 
Paulo Piau 
Justificação: O referido trecho rodoviário com 33,9km de extensão 

encontra-se sem denominação oficial, conforme estatui o "Boletim 
Rodoviário - 2002" elaborado pelo Departamento de Estradas de 
Rodagem - DER-MG. ' 

Acatamos a solicitação do Vereador Jovino Ferreira Filho, de Limeira 
do Oeste, que sugeriu essa distinta e justa homenagem ao homem 
público José Cândido de Lima, que é considerado o fundador e 
baluarte da cidade de Limeira do Oeste. 

No dia 5/5/68, José. Cândido de Lima juntamente com sua esposa, 
Ana Batista de Lima, e seus filhos, Maria Elite e José Cândido de Lima 
Júnior, comprando uma parte de terras passou a loteá-las, dando 
incentivo aos primeiros professores e comerciantes desse lugarejo no 
pontal do Triângulo, que se foi desenvolvendo através da vinda de 
outras famílias, e no dia 29/6/68, José Cândido de Lima, baiano de 
Guanambi e com espírito de bandeirante, registrou a fundação desse 
povoado, sendo considerado, assim, o fundador de Limeira do Oeste. 

Transformada em distrito por força da Lei n° 6.769, de 13/5/76, e 
emancipando-se do Município de lturama pela Lei n° 10.704, de 
27/4/92, a história de Limeira do Oeste se confunde com a de José 
Cândido de Lima. 

Falecido no dia 20/11/2003, José Cândido de Lima foi Vereador 
Municipal de lturama, representando o Distrito de Limeira do Oeste, 
no período compreendido entre 1983 a 1988, candidato a Prefeito de 
Limeira do Oeste em 1992 e a Vereador por duas vezes em 1996 e 
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2000. 

Encampamos a brilhante forma de homenagear de maneira justa e 
oportuna o fundador de Limeira do Oeste, popularmente conhecido 
como "José Lima", que, na condição de homem público que foi, se 
destacou como um homem lutador pelo desenvolvimento da cidade 
que ajudou a moldar. 

Foi incansável político e sempre buscou recursos que promovessem 
o bem-estar de sua comunidade. Dessa forma, a denominação 
proposta representa ato de consideração a uma grande pessoa e 
político de incontestável boa índole e ilibada conduta, razões pelas 
quais buscamos o apoio dos nobres pares desta Casa à aprovação 
desta proposição. 

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

PROJETO DE LEI No 1 .278/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente e Cultural 

Comunitária Urucuiana, com sede no Município de Arinos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Beneficente e Cultural Comunitária Urucuiana, com sede no Município 
de Arinos. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de novembro de 2003. 
Rogério Correia 
Justificação: A Associação Beneficente e Cultural Comunitária 

Urucuiana é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, fundada 
em 6/1/43 e tem sua diretoria constituída por pessoas de reconhecida 
idoneidade que desenvolvem atividades voluntárias. Trata-se, 
também, de instituição mantenedora da Rádio Comunitária de Arinos 
FM, com objetivos culturais e educacionais. 

Pelos relevantes serviços prestados pela Associação à sociedade 
local e por sua importância social, apresento este projeto de lei para 
apreciação dos meus nobres pares. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .279/2003 
Altera o Sistema de Carreira dos servidores da Secretaria da 

Assembléia Legislativa e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria da 

Assembléia Legislativa, instituído pela Resolução no 5.086, de 31 de 
agosto de 1990, aplica-se na forma desta lei, com fundamento nos 
arts. 30, 31 e 32 da Constituição do Estado. 

Parágrafo único - Para fins do disposto nesta lei, carreira é o 
conjunto de classes de cada cargo de provimento efetivo, de 
complexidade e retribuição crescentes, organizados segundo o grau 
de escolaridade. 

Art. 2° - O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á na 
forma estabelecida em resolução da Assembléia Legislativa. 

Art. 3° - Os cargos de Agente de Apoio às Atividades da Secretaria, 
código AL-GB, de Oficial de Apoio às Atividades da Secretaria, código 
AL-GM, e de Técnico de Apoio às Atividades da Secretaria, código 
AL-GS, de que trata a Resolução n° 5.086, de 31 de agosto de 1990, 
passam a denominar-se, respectivamente, Agente de Apoio 
Legislativo, código AL-AG, Técnico de Apoio Legislativo, código AL-
TE, e Analista Legislativo, código AL-AN. 

Parágrafo único - O código do cargo de Procurador passa ser AL-
PR. 

Art. 4° - São três as carreiras da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, correspondentes aos cargos: 

I - de Agente de Apoio Legislativo, de escolaridade inicial de ensino 
fundamental; 

li -de Técnico de Apoio Legislativo, de escolaridade inicial de ensino 
médio; 

111 - de Analista Legislativo e de Procurador, de escolaridade inicial 
de ensino superior, com curso de graduação. 

§ 1 o - As carreiras de que trata o "caput", em razão das atribuições 
de seus cargos, próprias da atividade privativa do poder público, 
integram o conjunto de carreiras das atividades exclusivas de Estado. 

§ 2° - As carreiras previstas no "caput" são organizadas em classes 
e padrões, na forma do Anexo I, com os respectivos símbolos, índices 
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e valores de vencimento básico, para a jornada de trabalho de oito 
horas diárias e quarenta horas semanais e para a jornada de trabalho 
de seis horas diárias e trinta horas semanais. 

§ 3° - Considerados os critérios estabelecidos em regulamento da 
Assembléia Legislativa para a redução de jornada de trabalho e 
resguardado o interesse da Administração e dos serviços, a opção 
pela jornada de trinta horas semanais será concedida com redução 
proporcional dos vencimentos, em conformidade com os Anexos I, 11 e 
V. 

Art. 5° - O reposicionamento do servidor da Secretaria da 
Assembléia Legislativa titular de cargo efetivo e do servidor integrante 
do Grupo de Execução de Apoio à Administração da Secretaria da 
Assembléia Legislativa de que trata o art. 5° da Resolução n° 5.1 05, 
de 26 de setembro de 1991, dar-se-á na forma prevista, 
respectivamente, nas tabelas constantes nos Anexos 111 e IV, com a 
correspondência de igual valor de vencimento básico em que o 
servidor se encontrava posicionado na data de promulgação desta lei, 
a fim de se definir seu novo padrão, observando-se o disposto no § 1 o 

deste artigo e no art. 6° desta lei. 
§ 1 o - Não se aplica o disposto no "caput" ao servidor que se 

encontrava posicionado, na data de promulgação desta lei, em padrão 
de vencimento cujo valor seja superior ao do último padrão da carreira 
constante nos Anexos I ou 11 correspondente à do cargo do qual o 
servidor é titular. 

§ 2° - Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, o servidor 
continuará posicionado no mesmo padrão de vencimento previsto na 
tabela constante no Anexo V em que se encontrava na data de 
promulgação desta lei. 

§ 3° - Ao servidor de que trata o parágrafo anterior não se aplicam 
as regras de desenvolvimento na carreira. 

§ 4° - O servidor que esteja designado para exercício de função 
gratificada ou ocupando cargo de provimento em comissão, na data 
de publicação desta lei, será reposicionado nas carreiras instituídas 
por esta lei no novo padrão de vencimento cujo valor seja igual ao do 
vencimento básico correspondente ao seu posicionamento na carreira 
anterior, na forma das tabelas de correspondência constantes nos 
Anexos 111 e IV, observado o disposto no art. 7°. 
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Art. 6° - É assegurado novo reposicionamento ao servidor titular 

de cargo efetivo da Secretaria da Assembléia Legislativa que, após a 
data de publicação desta lei, obtiver título declaratório que lhe 
assegure direito à continuidade de percepção da remuneração de 
cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, da 
seguinte forma: 

I - na hipótese em que o valor do padrão de vencimento assegurado 
no título declaratório relativo ao apostilamento seja superior ao valor 
do último padrão de vencimento básico da carreira constante no 
Anexo I correspondente à do cargo do qual o servidor é titular, este 
será reposicionado no padrão de vencimento previsto na tabela 
constante no Anexo V cujo valor seja igual ao do padrão de 
vencimento assegurado no apostilamento, observado o disposto no § 
3° do art. 5°; 

li - na hipótese em que o valor do padrão de vencimento assegurado 
no título declaratório relativo ao apostilamento seja inferior ou igual ao 
valor do último padrão de vencimento básico da carreira constante no 
Anexo I correspondente à do cargo do qual o servidor é titular, este 
será reposicionado no padrão de vencimento previsto na tabela 
constante no Anexo I cujo valor seja igual ao do padrão de vencimento 
assegurado no apostilamento. 

Art. r - A tabela de vencimentos básicos da Assembléia Legislativa, 
constante no Anexo V, continua aplicável: 

I - à remuneração dos cargos de provimento em comissão e das 
funções gratificadas; 

li - às parcelas remuneratórias e indenizatórias calculadas com base 
nessa tabela que não se constituam nos vencimentos básicos 
previstos nos Anexos I e 11; 

111 - à remuneração do servidor de que trata o § 1 o do art. 5° e o 
inciso I do art. 6°; 

IV - para referenciar a situação em que se encontravam 
posicionados os atuais servidores inativos na tabela de vencimentos 
no momento de passagem para a inatividade. 

Art. 8° - Aplica-se o disposto no art. 2° desta lei ao servidor de que 
trata o art. 5° da Resolução n° 5.1 05, de 26 de setembro de 1 gg1, na 
forma do Anexo 11 desta lei. 

Art. go - Fica extinta a Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamento 
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Funcional - GIAF - a que se referem o art. 28 da Resolução no 
5.086, de 31 de agosto de 1990, e suas alterações posteriores, 
assegurando-se a percepção da referida gratificação adquirida pelo 
servidor até a data de publicação desta lei, que será paga a título de 
vantagem pessoal nominalmente identificada, sobre a qual incidirão 
somente as atualizações decorrentes de revisão geral anual da 
remuneração dos servidores públicos estaduais e os adicionais por 
tempo de serviço de que tratam o parágrafo único do art. 112 e o 
parágrafo único do art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição do Estado. 

Art. 1 O - É vedada, em qualquer hipótese, a ocorrência de 
provimento derivado em virtude da aplicação do disposto nesta lei. 

Art. 11 - A adequação da nomenclatura das parcelas remuneratórias 
constantes na folha de pagamento de pessoal da Assembléia 
Legislativa às alterações decorrentes desta lei dar-se-á até o segundo 
mês subseqüente ao de sua publicação. 

Art. 12 - O valor do índice básico utilizado para o cálculo dos 
vencimentos constantes nos anexos desta lei é R$261 ,92 (duzentos e 
sessenta e um reais e noventa e dois centavos). 

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2003. 
Mesa da Assembléia 

* - Os Quadros dos Anexos I foram publicados na edição do "Diário do 
Legislativo" no dia 4.12.2003. 
Anexo I - Carreiras do Quadro de Pessoal da Assembléia Legislativa 

Agente de Apoio Legislativo- Código AL-AG 
Anexo I - Carreiras do Quadro de Pessoal da Assembléia Legislativa 

Técnico de Apoio Legislativo- Código AL-TE 
Anexo I -Carreiras do Quadro de Pessoal da Assembléia Legislativa 

Analista Legislativo e Procurador- Códigos AL-AN e AL-PR 
* -Os Quadros do Anexo li foram publicados na edição do "Diário do 

Legislativo" no dia 4.12.2003. 
Anexo li -Carreiras do Grupo de Execução de Apoio à Administração 

da Secretaria da Assembléia Legislativa 
Agente de Execução às Atividades da Secretaria 

Anexo 11 - Carreiras do Grupo de Execução de Apoio à Administração 
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Anexo li -Carreiras do Grupo de Execução de Apoio à Administração 
da Secretaria da Assembléia Legislativa 

Técnico de Execução às Atividades da Secretaria 

* - Os Quadros dos Anexos 111 foram publicados na edição do "Diário 
do Legislativo" no dia 4.12.2003. 

Anexo 111 -Tabela de Correspondência de Padrões de Vencimento 
Agente de Apoio Legislativo 

Anexo 111 -Tabela de Correspondência de Padrões de Vencimento 
Técnico de Apoio Legislativo 

Anexo 111 -Tabela de Correspondência de Padrões de Vencimento 
Analista Legislativo/Procurador 

* - Os Quadros dos Anexos IV foram publicados na edição do "Diário 
do Legislativo" no dia 4.12.2003. 
Anexo IV- Tabela de Correspondência de Padrões de Vencimento do 

Grupo de Execução de Apoio à Administração da Secretaria da 
Assembléia Legislativa 

Agente de Execução às Atividades da Secretaria 
Anexo IV- Tabela de Correspondência de Padrões de Vencimento do 

Grupo de Execução de Apoio à Administração da Secretaria da 
Assembléia Legislativa 

Oficial de Execução às Atividades da Secretaria 
Anexo IV- Tabela de Correspondência de Padrões de Vencimento do 

Grupo de Execução de Apoio à Administração da Secretaria da 
Assembléia Legislativa 

Técnico de Execução às Atividades da Secretaria 
Anexo V- Tabela de Vencimentos- AL-1 a AL-52 

• - O Quadro do Anexo V foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" no dia 4.12.2003. 

Justificação: Cumprida a determinação contida na Resolução n° 
2.111, de 24/3/2003, temos a honra de submeter à apreciação dos 
nobres pares o projeto do novo Plano de Carreiras do Servidor da 
Assembléia Legislativa. 

A proposição tem o objetivo de garantir uma carreira que valorize o 
servidor e que seja justa, sem perder de vista a realidade atual do 
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Estado e do mercado de trabalho. Para tanto, propomos o 
estabelecimento de novos limites para a amplitude das carreiras dos 
servidores da Assembléia Legislativa. 

Pela proposta, as carreiras de Agente e de Oficial terão, no total, 25 
padrões, como já é a carreira do Técnico. Desse modo, a carreira do 
atual Agente, que hoje termina no AL-42, terminará no AL-25; a do 
Oficial, que hoje vai até o AL-49, terá seu limite no AL-39. Para o 
técnico, não haverá mudança, o fim da carreira continuará sendo o 
AL-52. Contudo, ele perderá o direito à Gratificação de Incentivo ao 
Aperfeiçoamento Funcional- GIAF. 

Propomos, também, mudança nas denominações dos cargos. 
Assim, o Agente de Apoio às Atividades da Secretaria passa a se 
chamar Agente de Apoio Legislativo; o Oficial passa a se chamar 
Técnico de Apoio Legislativo, e o atual Técnico de Apoio às Atividades 
da Secretaria passa a ser Analista Legislativo. A denominação do 
cargo de Procurador não sofre alteração. 

O novo plano vai permitir um desenvolvimento mais rápido dos 
servidores na primeira classe da carreira e um crescimento mais lento 
na última, já que nesta seus titulares se encontram mais próximos dos 
tetos previstos para seus cargos. 

Assim, considerando que as alterações contidas nesta proposição 
são do mais relevante interesse para o bom funcionamento desta 
Casa, solicitamos aos nobres pares a sua aprovação. 

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para parecer, nos 
termos da alínea "e" do inciso VIl do art. 79 do Regimento Interno. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 1.280/2003 
Altera o Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria da 

Assembléia Legislativa e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1" - O Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria da 

Assembléia Legislativa, instituído pela Resolução n" 5.086, de 31 de 
agosto de 1990, aplica-se na forma desta resolução, em conformidade 
com o disposto em lei e com fundamento nos arts. 30, 31 e 32 da 
Constituição do Estado. 

Art. 2" - O Plano de Carreiras de que trata esta resolução tem como 
diretrizes: 

I - a profissionalização e a valorização do serviço público e do 
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servidor público; 

11 - o desenvolvimento do servidor na carreira com base na 
igualdade de oportunidades, no mérito funcional, na qualificação 
profissional, no esforço pessoal e na contribuição para o atendimento 
dos objetivos da instituição e do setor; 

111 - a constituição de quadro dirigente, mediante formação e 
aperleiçoamento de administradores; 

IV - a implantação de sistema de mérito objetivamente apurado para 
desenvolvimento na carreira, observadas as especificidades do cargo; 

V - a definição de remuneração compatível com a complexidade e a 
responsabilidade das tarefas e com a escolaridade exigida para seu 
desempenho. 

Art. 3° - São três as carreiras da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, correspondentes aos cargos: 

I - de Agente de Apoio Legislativo, de escolaridade inicial de ensino 
fundamental; 

li -de Técnico de Apoio Legislativo, de escolaridade inicial de ensino 
médio; 

111 - de Analista Legislativo e de Procurador, de escolaridade inicial 
de ensino superior, com curso de graduação. 

§ 1 o - As carreiras de que trata o "caput" são organizadas em 
classes e padrões de vencimento na forma da lei. 

§ 2° - O ingresso nas carreiras de que trata o "caput" deste artigo se 
dá no primeiro padrão de vencimento da classe inicial da carreira do 
cargo efetivo. 

§ 3° - Ressalva-se do disposto no parágrafo anterior o 
reposicionamento, na forma da lei, dos atuais servidores nas carreiras 
de que trata o "caput" em relação à carreira anterior. 

Art. 4° - O desenvolvimento nas carreiras estabelecido nesta 
resolução se dá mediante progressão e promoção a cada período 
aquisitivo e aplica-se aos servidores titulares dos cargos previstos no 
"caput" do artigo anterior que estejam lotados nos órgãos previstos 
nos incisos 11 a V do art. 1° da Resolução no 5.198, de 21 de maio de 
2001. 

Art. 5° - A progressão é a movimentação para padrões de 
vencimento subseqüentes na carreira, em uma mesma classe, 
observados os requisitos para desenvolvimento de que trata o art. 8°, 
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os critérios fixados em regulamento e o seguinte: 

I - na Classe I, a movimentação do servidor se dá até ao terceiro 
padrão de vencimento subseqüente àquele em que esteja posicionado 
na carreira, observado o último padrão de vencimento dessa classe 
como limite para movimentação e o interstício mínimo de um ano civil 
em relação à movimentação imediatamente anterior; 

11 - na Classe 11, a movimentação do servidor se dá ao primeiro 
padrão de vencimento subseqüente àquele em que esteja posicionado 
na carreira, observado o último padrão de vencimento dessa classe 
como limite para movimentação e o interstício mínimo de um ano civil 
em relação à movimentação imediatamente anterior; 

111 - na Classe 111, a movimentação do servidor se dá ao primeiro 
padrão de vencimento subseqüente àquele em que esteja posicionado 
na carreira, observado o interstício mínimo de dois anos civis em 
relação à movimentação imediatamente anterior. 

§ 1 o - Para fins do disposto no "caput" deste artigo, o período 
aquisitivo para progressão é: 

I - de um ano civil nas Classes I e 11; 
li - de dois anos civis na Classe 111. 
§ 2° - O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo poderá 

computar, na forma de regulamento, o ano de seu ingresso como o 
primeiro período aquisitivo para concorrer à progressão de que trata o 
inciso I do "caput" deste artigo, desde que tenha entrado em exercício 
até 31 de março e atenda aos requisitos para desenvolvimento na 
carreira. 

§ 3° - Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, caso o servidor 
entre em exercício após 31 de março, a contagem do seu primeiro 
período aquisitivo para fins de desenvolvimento na carreira se iniciará 
em 1 o de janeiro do ano subseqüente ao de seu ingresso. 

§ 4° - Na hipótese de que trata o inciso I do "caput", o servidor que 
esteja posicionado no antepenúltimo ou no penúltimo padrão de 
vencimento previstos na Classe I concorrerá, respectivamente, a até 
dois padrões de vencimento imediatamente subseqüentes e a um 
padrão de vencimento imediatamente subseqüente àquele em que 
esteja posicionado, na forma de regulamento. 

Art. 6° - A promoção é a movimentação do servidor do último padrão 
de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente 
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subseqüente da carreira, observados os requisitos para 
desenvolvimento de que trata o art. ao, os critérios fixados em 
regulamento e o interstício mínimo de um ano civil em relação à 
movimentação imediatamente anterior. 

Parágrafo único - Em qualquer hipótese, a mudança de classe 
somente se pode dar por meio de promoção. 

Art. 7° - Para a primeira movimentação dos atuais servidores 
reposicionados, na forma da lei, nas carreiras a que se refere o art. 3°, 
o interstício mínimo previsto nos incisos I a 111 do art. 5° e no "caput" 
do art. 6° será considerado em relação a 1 o de janeiro de 2003, e não 
em relação à movimentação imediatamente anterior. 

Art. ao - São requisitos para progressão e promoção nas carreiras, 
na forma de regulamento: 

I - escolaridade mínima exigida para cada classe; 
li -conduta disciplinar; 
111 - freqüência; 
IV - avaliação individual de desempenho; 
V - aprimoramento profissional; 
VI - resultado setorial. 
§ 1 o - Os requisitos estabelecidos no "caput" deste artigo serão 

considerados de forma gradual, observado o seguinte: 
I - no ano de 2003, serão considerados os requisitos previstos nos 

incisos I a IV; 
11 - no ano de 2004, os requisitos previstos nos incisos I a V; 
111 - do ano de 2005 em diante, os requisitos previstos nos incisos I a 

VI. 
§ 2° - Ao servidor que não possuir a escolaridade mínima exigida 

para a classe em que esteja posicionado ou para aquela 
imediatamente subseqüente, são vedados, respectivamente, o 
desenvolvimento por progressão ou a promoção a carreira. 

§ 3° - Regulamento poderá estabelecer critérios diferenciados para 
os requisitos previstos no "caput" deste artigo conforme a classe a que 
se referem os incisos I a 111 do art. 5° desta resolução. 

§ 4° - Nos critérios diferenciados a que se refere o parágrafo 
anterior, para fins de movimentação por progressão na Classe I de 
que trata o inciso I do art. 5°, observado o disposto no § 4° desse 
artigo, regulamento conterá, entre outros requisitos, a necessidade de 
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I - de 70% (setenta por cento) a 80% (oitenta por cento) dos pontos 
distribuídos, para concorrer a um padrão; 

11 -de 81% (oitenta e um por cento) a 90% (noventa por cento) dos 
pontos distribuídos, para concorrer a dois padrões; 

111 - mais de 90% (noventa por cento) dos pontos distribuídos, para 
concorrer a três padrões. 

§ 5° - Na avaliação individual de desempenho serão considerados os 
seguintes fatores, que poderão ter, na forma de regulamento, pesos 
diferentes em relação às atribuições do servidor no seu setor de 
lotação: 

I - assiduidade e pontualidade; 
11 - iniciativa; 
111 -produtividade; 
IV - responsabilidade; 
V - disponibilidade e dedicação ao trabalho. 
§ 6° - A avaliação individual de desempenho será realizada por uma 

comissão de avaliação, nos termos de regulamento. 
§ 7° - Para fins do disposto no inciso VI do "caput" deste artigo, 

regulamento definirá os indicadores de desempenho para avaliação 
do resultado setorial. 

§ 8° - A periodicidade da realização das avaliações individual de 
desempenho e do resultado setorial será definida em regulamento. 

Art 9° - Cada ano do período aquisitivo para obtenção de progressão 
e promoção será computado de 1° de janeiro a 31 de dezembro. 

Parágrafo único - É vedado o cômputo simultâneo do mesmo 
período aquisitivo para a progressão e a promoção. 

Art. 1 O - Aplica-se o disposto nesta resolução ao servidor de que 
trata o art. 5° da Resolução n° 5.1 05, de 26 de setembro de 1991, em 
conformidade com o disposto em lei. 

Art. 11 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a 

Resolução n° 5.203, de 19 de março de 2002, e a Deliberação da 
Mesa no 2.327, de 17 de dezembro de 2002. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia Legislativa, 2 de 
dezembro de 2003. 
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Mesa da Assembléia 
Justificação: A proposição que apresentamos contém as normas que 

regulamentam dispositivos contidos no projeto de lei apresentado 
também nesta data, cujo objeto é a alteração do sistema de carreira 
da Assembléia Legislativa. 

Este projeto de resolução estabelece a progressão e a promoção 
como os mecanismos de desenvolvimento nas carreiras, em 
conformidade com o previsto na Constituição do Estado. 

Na progressão exigem-se períodos aquisitivos diferentes para 
movimentação do servidor em cada uma das classes, e o número de 
padrões também varia. Por seu turno, a promoção permite que o 
servidor mude de classe e, para o acesso a uma nova classe, 
aumenta a exigência do nível de escolaridade. 

Os critérios a ser considerados para que o servidor possa se 
desenvolver são a escolaridade, a conduta disciplinar, a freqüência, a 
avaliação individual de desempenho, o aprimoramento profissional e o 
resultado setorial. O peso de cada um desses criterios poderá variar 
em relação à classe na qual esteja posicionado o servidor. Como pode 
ser verificado, o desempenho do setor em que estiver lotado o 
servidor também será um fator considerado para a sua movimentação 
na carreira. 

Destacamos que a escolaridade do servidor passa a ser requisito 
essencial. Somente se desenvolverá na carreira aquele que possuir a 
escolaridade exigida para o cargo. A avaliação individual de 
desempenho passa a ser apenas uma etapa de um processo contínuo 
de gestão de competência, que poderá ser realizada por uma 
comissão de avaliação, conforme o caso. 

Quanto aos fatores que serão considerados para a avaliação de 
desempenho individual, o projeto prevê que serão objeto de apuração 
a assiduidade e a pontualidade, a iniciativa, a produtividade, a 
responsabilidade e a disponibilidade e a dedicação ao trabalho. 

Um fato importante a ser destacado é o aproveitamento do ano de 
2003 para a contagem de período aquisitivo necessário ao 
desenvolvimento na carreira. 

Essas são, portanto, as principais questões tratadas no projeto que 
ora submetemos à apreciação dos nobres parlamentares. 

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para parecer, nos 
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termos do art. 195, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea "a", do 
Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 2.002/2003, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com a CREDICOPA pelo transcurso 
do 10° aniversário de sua criação.(- À Comissão de Turismo.) 

N° 2.003/2003, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Cruzeiro Esporte Clube pela 
conquista do titulo de campeão brasileiro de 2003. 

No 2.004/2003, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. José Fernando Aparecido 
de Oliveira, Prefeito Municipal de Conceição do Mato Dentro, pela 
inclusão da disciplina Educação Ambiental no currículo das escolas da 
rede municipal de ensino. (- Distribuídos à Comissão de Educação.) 

N° 2.005/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com 
vistas ao recapeamento asfáltico do trecho que liga o Distrito de 
Contria, no Município de Corinto, ao trevo da BR-135. (- À Comissão 
de Transporte.) 

N" 2.006/2003, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Monsenhor Sebastião 
Raimundo de Paiva pela comemoração do Jubileu de Ouro 
Sacerdotal.(- À Comissão de Educação.) 

N" 2.007/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Tribunal de Justiça Militar de 
Minas Gerais pelos 66 anos de sua criação. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

N° 2.008/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Fundação Roberto Marinho 
pela iniciativa de promover a restauração da Igreja de São Francisco 
de Assis, na Pampulha. (-À Comissão de Educação.) 

N° 2.009/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que seja criado 
um laboratório de aconselhamento genético para a anemia falciforme, 
em cada cidade-pólo do Estado. (-À Comissão de Saúde.) 

N° 2.010/2003, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado para que autorize os candidatos 
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aprovados no último concurso público para as vagas da 22" 
Superintendência Regional de Ensino de Montes Claros a optarem 
pela nomeação na 45" SRE de Janaúba e 44" SRE de Araçuaí. (- À 
Comissão de Educação.) 

N° 2.011/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Celso Neiva Campos 
pela posse na cadeira n° 53 da Academia Mineira de Odontologia. 

N° 2.012/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Marco Antônio Borges de 
Almeida pela posse na cadeira de n° 55 da Academia Mineira de 
Odontologia. 

N° 2.013/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Denildo de Magalhães 
pela posse na cadeira de no 54 da Academia Mineira de Odontologia. 

No 2.014/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Adair Ribeiro pelos 
trabalhos realizados como Presidente da Academia Mineira de 
Odontologia e frente à Reitoria da UNINCOR. (- Distribuídos à 
Comissão de Saúde.) 

N° 2.015/2003, da Deputada Marília Campos, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso ao Presidente da Loteria do 
Estado de Minas Gerais pela reordenação da política de concessão de 
bolsas para despesas de escolaridade de portadores de necessidades 
educativas especiais. (-À Comissão do Trabalho.) 

N° 2.016/2003, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Pará de 
Minas pelo transcurso do 129° aniversário de sua emancipação. 
(Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
João Bittar. Anexe-se ao Requerimento n° 1.914/2003, nos termos do 
§ 2° do art. 173 do Regimento Interno.) 

N" 2.017/2003, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Onça de 
Pitangui pelo transcurso do 41 o aniversário de sua emancipação. 

N° 2.018/2003, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Perdigão 
pelo transcurso do 50° aniversário de sua emancipação. 

N° 2.019/2003, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulado 
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voto de congratulações com a comunidade do Município de Nova 
Serrana pelo transcurso do 50° aniversário de sua emancipação. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 2.020/2003, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando 
seja feito pedido ao Presidente da COPASA com vistas a que envie a 
esta Casa todos os dados disponíveis acerca de procedimentos 
investigatórios ou inquéritos civis em andamento promovidos pelo 
Ministério Público que se refiram a eventuais irregularidades 
cometidas nessa empresa. (-À Mesa da Assembléia.) 

No 2.021/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja 
formulado apelo ao Coordenador da Promotoria Especializada na 
Defesa do Meio Ambiente com vistas à apuração de corte de árvores 
de madeira nobre, sem a devida autorização, em áreas de proteção 
ambiental nos Municípios de São João do Manteninha e Nova Belém. 
(-À Comissão de Meio Ambiente.) 

No 2.022/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa manifestação de aplauso aos policiais 
civis Eliana Duarte Holanda, Walter Advento, Newton Resende, 
Wellington L. S. Gonçalves, Marcelo Martins e Alessandro Batista de 
Almeida pela investigação dos fatos relativos ao latrocínio de Clóvis 
Mendes Viana Júnior. 

N° 2.023/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que se 
tomem providências quanto à situação vexatória a que foram 
submetidos estudantes da Escola Municipal Quilombo dos Palmares, 
em Juiz de Fora, na data de 19/11/2003. 

W 2.024/2003, da Comissão de Educação, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à realização de 
mudanças no projeto de lei que institui as carreiras dos profissionais 
da educação básica do Estado, a ser enviado a esta Casa. 

N° 2.025/2003, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja 
formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça com vistas a que 
tome providências para solucionar os problemas ligados à lagoa da 
PETROPRAS. 

N° 2.026/2003, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja 
formulado apelo ao Diretor-Geral do IGAM com vistas a que autorize o 
exame da água da lagoa da PETROBRAS. 
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N° 2.027/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja 

formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que seja 
realizada visita de membros da Secretaria da Saúde aos hospitais 
filantrópicos do Município de Conselheiro Lafaiete. 

N° 2.028/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Saúde e ao Secretário de Saúde de Belo 
Horizonte com vistas a que tomem providências relativas à denúncia 
de mortes ocorridas no núcleo de hemodiálise da Clínica Nefrológica 
de Minas Gerais. 

No 2.029/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que o DER-
MG assuma o controle e a manutenção da estrada que liga o Distrito 
de Nova Esperança, no Município de Montes Claros, ao Município de 
Capitão Enéas. 

N" 2.030/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à elaboração de 
projetos para a estadualização e a pavimentação da rodovia que liga 
Divinópolis à BR-381. 

N° 2.031/2003, da Comissão de Turismo, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Governo com vistas à divulgação do Programa 
Estrada Real por meio de rádio e TV. 

N° 2.032/2003, da Comissão de Turismo, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o jornalista Hélio Fraga pelo transcurso 
do 15° aniversário da criação do Caderno de Turismo do jornal "Hoje 
em Dia". 

N" 2.033/2003, da Comissão de Turismo, solicitando seja 
encaminhado ofício ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à 
obtenção de informações sobre os programas de recuperação da 
malha viária do Estado.(- À Mesa da Assembléia.) 

Da Comissão de Administração Pública, solicitando seja formulado 
apelo aos Líderes dos partidos políticos desta Casa com vistas a se 
empenharem na apresentação de emendas ao Projeto de Lei 
Orçamentária, em tramitação na Casa, para que se destinem os 
recursos necessários à efetiva estruturação da Defensoria Pública 
Estadual. 

Do Deputado Ricardo Duarte, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente da Assembléia com vistas a que seja realizado em 2004 
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um sem1nano legislativo sobre o tema "O Cerrado Mineiro: 
preservação e desenvolvimento". (- Distribuídos à Mesa da 
Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Dinis Pinheiro (3), Sargento Rodrigues, Domingos Sávio, Pastor 
George, José Milton, Célio Moreira, Bonifácio Mourão, Adalclever 
Lopes e Paulo Piau (2) e das Comissões de Turismo (2), de Meio 
Ambiente e de Transporte. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

Especial do Transporte de Automóveis, das Comissões de Saúde (2), 
de Educação (2), de Assuntos Municipais (2), de Transporte (2), do 
Trabalho (2), de Fiscalização Financeira, de Direitos Humanos, de 
Turismo, de Meio Ambiente e de Administração Pública (2) e dos 
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Elmiro Nascimento. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Pinto Coelho. 
O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, membros da imprensa, venho à tribuna comentar um 
fato auspicioso noticiado pelo Exmo. Governador do Estado: o 
pagamento integral do 13° salário a todo o funcionalismo público até o 
dia 15 de dezembro; ou seja, 413.500 servidores ativos e inativos do 
Estado de Minas Gerais receberão o 13° salário, o que totaliza 
464.500 pagamentos. 

O Governador determinou ainda a antecipação do pagamento da 
folha do mês de dezembro, referentes a novembro, para que todos os 
servidores estaduais recebam os vencimentos integrais antes do 
Natal. É a primeira vez, nos últimos 14 anos, que o Estado paga, na 
primeira quinzena do mês, o 13° salário integral e em parcela única. 
Esclarecemos que os recursos são oriundos do Tesouro do Estado e 
que não houve antecipação de receitas de qualquer natureza. 
Portanto, os recursos são resultados do esforço de arrecadação 
realizado no exercício de 2003 e da implantação do novo modelo de 
gestão administrativa instituído desde fevereiro do corrente ano. Como 
podemos constatar, esse trabalho é, antes de tudo, resultado de um 
Governo sério, comprometido com suas responsabilidades. 

Nesta oportunidade, ressalto também, em nome do Governador, o 
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seu reconhecimento pela parceria do Poder Legislativo nesta 
auspiciosa conquista: o resgate do pagamento do 13° salário, em 
parcela única, até o dia 15 do corrente mês. Registro, portanto, o 
reconhecimento do trabalho desenvolvido por este parlamento, um 
Poder autônomo, que, com grande senso de responsabilidade, soube 
dar as mãos ao Governador Aécio Neves e à sua competente equipe. 
No primeiro momento, este parlamento forneceu, por meio das leis 
delegadas, instrumentos inquestionáveis para que o Governador 
desse início ao choque de gestão administrativa. 

Posteriormente tivemos oportunidade de aprovar 20 projetos da 
denominada reforma administrativa. Registro também que a Oposição 
desenvolveu, de maneira responsável e pró-ativa, juntamente com a 
base do Governo, o aprimoramento das propostas que vieram a este 
parlamento. 

Todo o trabalho, agora coroado de êxito, marca de maneira indelével 
a gestão competente, profícua, responsável e antecipadora do 
Governador Aécio Neves. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Olívia. 
A Deputada Maria Olívia - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. 

Deputados, senhoras e senhores, para homenagear o Cruzeiro 
Esporte Clube, nada melhor do que lembrar um autor desconhecido. (-
Lê:) 

"Ser mineiro é não dizer o que faz, nem o que vai fazer. É fingir que 
não sabe aquilo que sabe, é falar pouco e escutar muito, é passar por 
bobo e ser inteligente, vender queijos e possuir Bancos. Um bom 
mineiro não laça boi com embirra, não dá rasteira no vento, não pisa 
no escuro, não anda no molhado, não estica conversa com estranhos. 
Só acredita na fumaça quando vê o fogo, só arrisca quando tem 
certeza, não troca um pássaro na mão por dois voando. 

Ser mineiro é dizer "uai", é ser diferente, é ter marca registrada, é ter 
história. Ser mineiro é ter simplicidade e pureza, humildade e 
modéstia, coragem e bravura, fidalguia e elegância. Ser mineiro é ver 
o sol nascer e o brilhar da lua, ouvir o cantar dos pássaros e o mugir 
do gado, é sentir o despertar do tempo e o amanhecer da vida. Ser 
mineiro é ser religioso e conservador, cultivar as letras e as artes, é 
ser poeta e literato, é gostar de política e amar a liberdade, é viver nas 
montanhas, é ter vida interior." 
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Sras. Deputadas e Srs. Deputados, domingo último, Minas Gerais 

foi tomada pelo azul e branco. A festa dos cruzeirenses pela conquista 
do Campeonato Brasileiro contagiou milhares de torcedores de todo o 
Estado. Não foi necessário o apito final do juiz para que as principais 
ruas dos 853 municípios mineiros fossem tomadas por milhares de 
torcedores aos gritos de "Zêêêro!" e "É Campeão!". 

Os cruzeirenses esbanjavam alegria e desabafaram um grito preso 
na garganta durante muitos anos. As comemorações acabaram se 
transformando num verdadeiro carnaval fora de época. Na festa 
celeste, a criatividade mereceu destaque. Eram vistos: cabelos 
pintados de azul com estrelas brancas e amarelas, Papai Noel vestido 
de azul, caras pintadas, robôs. A estrela amarela, símbolo da 
conquista, coloriu o Estado de Minas Gerais. A obsessão cruzeirense 
pela estrela amarela chegou ao fim. A cobiça pelo ornato em cima do 
escudo era o que faltava para os torcedores. 

O Deputado Doutor Viana (em aparte)*- Parabenizo-a por sua idéia 
brilhante de homenagear o Cruzeiro e seus torcedores. Os jogadores 
e a equipe técnica realizaram grande feito, fazendo com que o último 
domingo fosse inesquecível. O Mineirão estava todo azulado, e 
chamaram o Brasil de "Brazul". A alegria invadiu os cruzeirenses e os 
mineiros, pois essa conquista vai além do fanatismo, da ideologia e do 
esporte. O Brasil inteiro admira o Cruzeiro pela técnica, raça e 
disciplina. 

O Cruzeiro é realmente o grande campeão, e o Brasil o reverencia 
como tal. Parabenizo V. Exa. por trazer a esta Casa essa mensagem 
honrando o clube celeste de Minas Gerais, a sua diretoria e todos os 
torcedores do Estado. Ao longo de vários anos, esse clube vem 
realizando um trabalho muito bem organizado. Neste ano de 2003, o 
Cruzeiro foi coroado de êxito, pois ganhou três campeonatos e 
conquistou definitivamente o Campeonato Brasileiro. 

A Deputada Maria Olívia - Obrigado, Deputado Doutor Viana. 
Graças a Deus, o título ficou para Minas Gerais, e não, para São 
Paulo ou Rio de Janeiro. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Faço coro com o seu 
pronunciamento, que mostra bem a alegria que tomou conta da nossa 
Belo Horizonte e de todos os municípios de Minas Gerais. O Cruzeiro 
mostrou, acima de tudo, que futebol, como tudo na nossa vida, 
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depende de organização e de pessoas que saibam ocupar os 
espaços certos com competência. Por isso, neste momento, trago as 
minhas homenagens à equipe celeste, aos jogadores pela conquista 
do Campeonato Brasileiro, tirando do peito de tantos mineiros o grito 
de vitória que se arrastava há mais de 30 anos. Cumprimento também 
o Sr. Alvimar Perrella, Presidente do Cruzeiro, e o grande mineiro 
Zezé Perrella, que, na verdade, foi quem iniciou a mudança na 
estrutura do Cruzeiro. 

Deputada Maria Olívia, o seu pronunciamento, nesta tribuna, é dos 
mais justos. Acredito que até os atleticanos, como os Deputados 
Wanderley Ávila, Gustavo Valadares, Rogério Correia e outros, 
também estão eufóricos com a vitória do Cruzeiro. Esperamos que um 
dia o Atlético também alcance o patamar de evolução do Cruzeiro 
Esporte Clube, que hoje é a equipe mais bem estruturada do País. 

Já apresentei ofício à Presidência para que a Assembléia 
homenageie oficialmente, ainda este ano, o Cruzeiro, grande 
campeão brasileiro, com uma equipe celeste que encantou o País, 
pois ganhou o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o 
Campeonato Mineiro - a tríplice coroa. Essa equipe, que é muito bem 
preparada e campeã, ainda permanecerá por muitos anos nesse 
patamar. Sou cruzeirense assumido e freqüento o Mineirão para 
assistir a todas as suas partidas. Manifesto a minha alegria e a de V. 
Exa., dos Deputados Paulo Cesar, Domingos Sávio, Bonifácio Mourão 
e outros. Estamos felizes e com a alma lavada. Certamente 
desejamos soltar foguetes para o Cruzeiro, grande campeão 
brasileiro. 

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputada Maria Olívia, 
sinto-me feliz em ouvir o seu pronunciamento. V. Exa., às vezes, é um 
pouco reservada, mas sempre ocupa esta tribuna para defender os 
mineiros, não apenas para exaltar as nossas virtudes, mas também 
para lutar pelo povo, especialmente o da nossa querida região Centro-
Oeste. Parabéns a V. Exa., que hoje comemora e saúda no seu 
pronunciamento os cruzeirenses por essa conquista! Temos a alegria 
de dividi-la com todo o povo do Estado. Sabemos que mesmo os 
atleticanos mais aguerridos reconhecem que, de fato, as cinco 
estrelas do Cruzeiro, e agora mais uma, brilham em nosso peito. 

Como já citado pelo Deputado Carlos Pimenta, apresentamos um 
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requerimento no início de outubro - V. Exa. deu-me a alegria de 
assiná-lo -, propondo à Mesa que seja feita homenagem ao Cruzeiro 
pelos três grandes títulos deste ano e por vários outros que já 
conquistou para o Estado. Logo, aproveito o seu pronunciamento e 
solicito à Mesa que promova uma homenagem, em nome do povo 
mineiro, ao Cruzeiro Esporte Clube pelas brilhantes conquistas e pela 
alegria que nos deu no último domingo. 

A Deputada Maria Olívia- Mas, domingo, o Cruzeiro pintou o Estado 
de Minas Gerais de azul e branco, ao conquistar o inédito título de 
campeão brasileiro, completando um ano perfeito em que levou os 
troféus do Campeonato Mineiro e da Copa do Brasil. 

É muita emoção num mesmo ano para nós, da torcida cruzeirense, 
que esperamos por 32 anos pelo título que nos faltava: campeão 
brasileiro. 

Como bons mineiros, esperamos esse momento com humildade, 
coragem, bravura e elegância. Conseguimos o título com 94 pontos, 
90 gols e todos os méritos. O Cruzeiro é, faltando duas rodadas para 
o final da competição, o campeão brasileiro de 2003. 

Todos os caminhos levaram ao título: planejamento, disciplina, 
responsabilidade e, principalmente, respeito aos adversários. O 
treinador Luxemburgo, de personalidade forte, teve de montar o time 
com limitações financeiras e apostou na juventude e na competência 
dos jogadores, consagrando-os como os maiores vencedores do 
Brasileiro. Obrigada, Luxemburgo, em nome da torcida cruzeirense! A 
nossa gratidão e o nosso respeito! 

Gostaria de registrar que, minutos antes do término do jogo, 
Luxemburgo recolheu-se ao vestiário, dizendo: "A festa é dos 
jogadores; o mérito é deles". Considero esta uma atitude de 
humildade daquele que é considerado por alguns como um técnico 
esnobe. 

Não podemos deixar de ressaltar o desempenho dos jogadores do 
nosso grande campeão, o Cruzeiro Esporte Clube. Todos eles foram 
responsáveis pela vitória. Todos, mesmo aqueles que, no banco de 
reservas , prepararam-se para estar em campo numa eventualidade. 
Todos eles entraram para a história do Cruzeiro como os grandes 
responsáveis por tantas vitórias conquistadas em tão pouco tempo. 

A festa azul e branca foi bonita e comovente. O Cruzeiro é campeão 
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de fato e de direito. Vamos, por muito tempo, cantar: "Explode 
coração, na maior felicidade, é lindo o meu Cruzeiro, contagiando e 
sacudindo esta cidade". 

Obrigada, Cruzeiro, por fazer tantos mineiros felizes! Obrigada, 
Cruzeiro, pelas lágrimas derramadas de tanta felicidade! Obrigada, 
dirigentes, técnico, jogadores, comissão técnica, os verdadeiros 
campeões fora do gramado, pela estrela amarela na nossa camisa 
oficial! 

Como bom mineiro, o Cruzeiro continuará em silêncio, fingindo que 
não sabe aquilo que sabe, só acreditando na fumaça quando vê o 
fogo, arriscando quando tem certeza. Continue, nosso Cruzeiro, com 
sua coragem e bravura, e assim fará a família cruzeirense ainda mais 
feliz! Valeu, Cruzeiro! Muito obrigada. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ricardo Duarte. 
O Deputado Ricardo Duarte* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, telespectadores, funcionários desta Casa, TV Assembléia. 
No dia 1° de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, gostaria 
de juntar minha voz à daqueles que, ao longo dos últimos 23 anos, 
vêm lutando, com todas as forças, contra essa terrível epidemia que já 
atinge cerca de 45 milhões de pessoas no mundo. 

Desde 1981, os médicos, profissionais de saúde e cientistas têm 
enfrentado uma situação inusitada para essa geração, que é a 
descoberta dessa nova doença. 

Desde os dados epidemiológicos, o agente causal, o quadro clínico, 
a fisiopatologia e o tratamento, todo conhecimento sobre a doença 
evoluiu rapidamente. 

No início, por se tratar de uma patologia desconhecida, mortal e que 
atingiu classes sociais de alto poder aquisitivo, grandes somas de 
recursos foram investidas em pesquisas. Os conhecimentos a respeito 
avançaram rapidamente. 

Na década de 80, nós, médicos do Brasil, encontramos os primeiros 
pacientes e, impotentes, convivíamos com eles de dois a quatro 
meses, assistindo à grave imunodeficiência e à morte dolorosa. 

Os conhecimentos evoluíram e pudemos conhecer o vírus HIV, as 
células de sua preferência, os estragos no sistema imunológico, o 
tratamento das doenças oportunistas e uma grande evolução nos 
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medicamentos que impedem sua multiplicação. 

Conhecemos até, em pesquisa bem recente, publicada por equipe 
do Instituto John Hopkins- Escola de Saúde Americana-, no mês de 
outubro, quais são as proteínas que facilitam a entrada do vírus nas 
células do corpo humano. Conhecemos, portanto, quase tudo sobre o 
vírus e a doença, mas não conseguimos ainda curá-la. 

A evolução epidemiológica da AIDS tem sido cruel com a 
humanidade. Além de ter acirrado os preconceitos, expôs 
principalmente nosso doloroso "apartheid" social. 

Nesses 20 anos, a doença mudou dos bairros ricos de. por exemplo, 
São Paulo e Rio de Janeiro, para a periferia das médias e pequenas 
cidades do Brasil. Não há mais vila ou aldeia que não tenha alguém 
infectado. 

Informações obtidas recentemente, através de pesquisa de opinião, 
dão-nos conta de que 61% dos brasileiros não sabem que a AIDS é 
doença mortal; que 23% ainda acham que se contrai AIDS 
compartilhando objetos com uma pessoa infectada; e 28% não sabem 
que mulheres portadoras do HIV podem passar o vírus para os filhos 
durante a gravidez, o parto ou o aleitamento. 

Em 2003, a epidemia matou mais de três milhões de pessoas no 
mundo, e estima-se que cinco milhões contraíram o vírus no mesmo 
período. É a primeira causa de morte na África e a quarta causa de 
morte no mundo. 

Conhecemos quase tudo da AIDS, mas não conseguimos passar 
informações adequadas às pessoas que são mais sensíveis à 
contaminação neste momento. 

Temos medicamentos que conseguem tornar crônica uma doença 
tão agressiva e mortal, mas não estamos fazendo com que a 
contaminação pela transmissão via sexual seja reduzida. 

Muitos avanços ocorreram no Brasil com as campanhas educativas 
e, principalmente, com a distribuição gratuita de medicamentos -
política que merece nossos elogios. 

A política brasileira em relação a AIDS, que é pioneira no mundo, 
continua avançando no atual Governo. 

A campanha "Fique Sabendo", de mobilização de massa para o 
diagnóstico do HIV, pretende aumentar em pelo menos três vezes o 
número de testes realizados, pois estima-se que aproximadamente 
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400 mil brasileiros estejam contaminados e não sabem. 

É necessário dizer que não basta somente fazer o exame, é preciso 
que cada indivíduo faça aconselhamento. 

Para isso, o Governo liberou recursos para mais testes gratuitos e 
foram realizados cursos de capacitação técnica. 

A distribuição de preservativos nas escolas, através do Programa 
Saúde e Prevenção nas Escolas, é a nova solução para reduzir a 
contaminação. 

Para reduzir a transmissão vertical do HIV- da mãe para o filho-, o 
SUS, que já distribui os medicamentos anti-retrovirais, também 
passou a custear os testes para o HIV, o inibidor da lactação e o leite 
artificial para crianças expostas, do nascimento até os seis meses. 

Distribuir preservativos gratuitamente, reduzir o preço e aumentar 
pontos de comercialização também são metas imediatas. 

Com isso, espera-se diagnóstico mais precoce, maior distribuição de 
medicamentos, redução das internações e da mortalidade, e, 
principalmente, diminuição substancial do numero de novos 
infectados. 

Os novos números já mostram duas boas notícias. A redução quase 
total dos casos de transmissão por transfusão sangüínea, graças ao 
controle rigoroso do material nos hemocentros de todo o País. 
Devemos fazer referência especial à competência do HEMOMINAS. 
Outra boa notícia é a redução em quase 1/3 dos casos de transmissão 
vertical devido ao aumento dos testes do HIV entre gestantes e à 
distribuição de medicamentos às gestantes portadoras do HIV. Porém, 
isso não basta, pois a diminuição de 1/3 ainda é muito pequena. 

Tudo isso mostra que a AIDS continua sendo grave problema de 
saúde pública no Brasil e no mundo e escancara as desigualdades 
sociais. 

O controle da AIDS passa pela educação e pela informação, mas, a 
luta contra a AIDS é, principalmente, a luta pelas transformações 
sociais e pela solidariedade entre os povos. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão. 
O Deputado André Ouintão - Sr. Presidente desta reunião, Deputado 

Rêmolo Aloise, Deputadas, Deputados, cidadãs e cidadãos que 
acompanham os trabalhos, telespectadores da TV Assembléia, hoje, 
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pela manhã, a Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária aprovou o relatório do Deputado Sebastião Helvécio em 
relação à análise do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 
- para os próximos quatro anos em Minas Gerais. O Governo Estadual 
encaminhou esse plano a esta Assembléia, estruturado em torno de 
30 projetos prioritários. No início da sua tramitação, nós, integrantes 
da Comissão de Participação Popular, propusemos ao Secretário 
Anastasia, conforme prevê a deliberação que criou a Comissão de 
Participação Popular, uma análise de maneira participativa, por 
entendermos que as prioridades e as diretrizes estratégicas para 
Minas Gerais não poderiam nem deveriam ser apreciadas nesta Casa 
sem a devida publicização, sem o devido debate ampliado com 
entidades da sociedade organizada. 

A proposta apresentada à Secretaria de Planejamento teve boa 
acolhida, e realizamos nesta Assembléia processo importante e 
participativo da análise do PPAG. Foram cinco audiências públicas, 
com a participação de 237 entidades da sociedade civil e de, 
aproximadamente, 800 pessoas, gerando 203 ações, iniciativas e 
sugestões ao plano plurianual. Gostaria de destacar que cada uma 
dessas sugestões foi rigorosamente respeitada e analisada, por meio 
de parecer técnico, realizado pela assessoria técnica desta Casa. 

Desse levantamento e desse parecer técnico prévio encaminhados 
aos Deputados da Comissão de Participação Popular, ao nosso Vice-
Presidente, Deputado Gustavo Valadares, e aos Deputados João 
Bittar, Mauro Lobo e Leonardo Quintão, cada sugestão foi analisada. 
Muitas já constavam do Plano Plurianual, ou seja, da proposta 
enviada pelo Governador, e algumas eram da alçada do Governo 
Federal, ou dos Governos municipais, ou mesmo de ações cotidianas 
dos órgãos estaduais, que geraram requerimentos aprovados pela 
Comissão de Participação Popular. Várias sugestões foram 
transformadas em emendas. Foram apresentadas ao Plano Plurianual 
42 emendas, e, à proposta orçamentária, 43, perfazendo-se um total 
de 85 emendas. 

Hoje venho a esta tribuna apresentar o balanço, já com o relatório 
aprovado da Comissão de Fiscalização Ampliada, o qual orientará a 
posição dos Srs. Deputados e das Sras. Deputadas neste Plenário. 
Esse balanço é muito positivo. Foram apresentas ao Plano Plurianual 
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69 emendas. Destas, 42 foram apresentadas pela Comissão de 
Participação Popular. E, dessas 42 emendas, em um processo de 
negociação envolvendo o relator, a base de apoio do Governo nesta 
Assembléia e os integrantes da Comissão de Participação Popular, 32 
foram aprovadas, com aperfeiçoamentos em muitas delas por meio de 
subemendas. 

Das 42 emendas apresentadas pela Comissão de Participação 
Popular, 32 contam com o aval da Comissão de Fiscalização 
Ampliada e do Governo Estadual, uma vez que foram negociadas, 
uma a uma, caso a caso, com a participação do Líder do Governo, 
Deputado Alberto Pinto Coelho. A primeira emenda é talvez a mais 
importante. 

O Governador encaminhou 30 projetos estruturadores. No processo 
público de debate, foi identificada uma omissão. O projeto era voltado 
para a inclusão social de famílias pobres, mas não havia nenhum 
projeto estruturador do Estado voltado para os milhares de famílias 
pobres de Minas Gerais. Realizamos um exaustivo trabalho técnico de 
identificação de programas em curso e de novos programas que 
poderiam ser encaminhados pelo Governo Estadual e sugerimos a 
incorporação do 31° projeto estruturador: o de inclusão social de 
famílias pobres, com ações nas áreas de proteção e defesa da criança 
e do adolescente, de combate à violência e à exploração sexual, de 
apoio a programas de família, de apoio a ações na área da assistência 
social, de apoio à pessoa portadora de deficiência e de apoio às 
crianças em situação de risco pessoal. Felizmente, esse projeto 
contou com total acolhida dos Deputados das Comissões de 
Participação Popular e de Fiscalização Financeira e Orçamentária e 
dos órgãos do Governo Estadual. 

Caso o Plenário desta Assembléia assim entenda, sairemos com 
mais um projeto estruturador voltado para as famílias pobres, contado 
com um montante de R$20.000.000,00, conseguindo-se ainda 
R$1.000.000,00, transferidos de obras físicas. 

Além disso, destaco mudança importantíssima ocorrida na área de 
segurança alimentar. Tivemos a incorporação do Programa Alimentar 
e Nutricional Sustentável - PROSAN -, vinculado ao Conselho de 
Segurança Alimentar do Estado, presidido por D. Mauro Morelli. Esse 
programa contava com recursos da ordem de R$20.000,00. 
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Realocamos cerca de R$3.450.000,00, que beneficiarão 358 
iniciativas populares, comunitárias, de segurança alimentar, 
espalhadas pelo Estado. Essa emenda passa a integrar o projeto 
estruturador Minas sem Fome, do Governo Estadual, em uma 
negociação que envolveu o Ministro Graziano no repasse de recursos 
federais. Ademais, foi referendada pelo Conselho Estadual de 
Segurança Alimentar e pelo Governo Estadual. Se for aprovada pelo 
Plenário, certamente será sancionada pelo Governador. 

Há ainda várias emendas relacionadas a outras áreas: alimentação 
escolar para o ensino médio, em especial o noturno, nas regiões mais 
pobres de Minas Gerais, nos anos de 2005, 2006 e 2007; apoio do 
Estado às .iniciativas de Escola Família Agrícola; pólo moveleiro no 
Alto Jequitinhonha; e apoio alimentar às entidades soc1a1s 
conveniadas. Outra emenda, sugerida pela sociedade civil e acolhida 
no debate, trata da revisão periódica do plano plurianual, com 
participação popular, de preferência de maneira regionalizada, na 
discussão de avaliação, monitoramento e revisão do plano. Não basta 
ter um bom plano. É necessário que o planejamento resulte em ações 
concretas no cotidiano do cidadão. A conjuntura, o cenário é dinâmico. 
Logo, o plano também deve adotar essa concepção dinâmica de 
avaliação, revisão e atualização. Essa emenda também foi acolhida. 
Destarte, o que fizemos este ano poderá tornar-se objeto de previsão 
legal para o próximo, de comum acordo com o Poder Executivo. 

Poderíamos discorrer sobre cada uma das 32 emendas aprovadas. 
Porém, o tempo é insuficiente. Por isso, aproveitarei agora para fazer 
alguns registros importantes. Esse processo inédito do plano 
plurianual que ocorre na Assembléia Legislativa é uma construção do 
conjunto dos Deputados, das comissões permanentes, dos servidores 
desta Casa e do próprio Executivo Estadual. Agradeço a participação 
da Secretaria de Planejamento, que cumpriu rigorosamente o que 
havia acertado com a Comissão. O Governo do Estado enviou o 
primeiro escalão para participar dos debates públicos. Os Secretários 
de Estado participaram de todas as audiências ativamente, mostrando 
respeito pela Assembléia Legislativa. Posteriormente, fizeram o 
mesmo durante a negociação de cada emenda analisada pelos 
Deputados e Deputadas. 

Sinto-me à vontade ao fazer esse reconhecimento. Sou Deputado 
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da Oposição, mas não posso ser injusto e deixar de reconhecer os 
avanços. Quanto ao plano plurianual, o acordo firmado com a 
Secretaria de Planejamento e com o Governo do Estado, no debate 
público e na negociação das emendas, foi rigorosamente cumprido. 

O segundo agradecimento destina-se à Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, a todos os seus Deputados e ao seu 
Presidente, Deputado Ermano Batista, que foi muito flexível, 
juntamente com o Presidente desta Casa, Deputado Mauri Torres, na 
dilatação do prazo de apresentação e análise das emendas. 

Quanto ao nobre relator, Deputado Sebastião Helvécio, registro, de 
público, sua sensibilidade, empenho e respeito com aquelas propostas 
que vieram dos Deputados e, sobretudo, da Comissão de Participação 
Popular. Sem essa sensibilidade e sem o aperieiçoamento técnico 
promovido por esse Deputado, não teríamos este grande número de 
emendas aprovadas hoje na Comissão de Fiscalização Financeira, o 
que demonstra toda a sua competência técnica e também seu espírito 
democrático. 

Cumprimento, na pessoa do Deputado Gustavo Valadares, aqui 
presente, os Deputados da Comissão de Participação Popular que 
aqui estiveram, relataram as propostas e viajaram. 

Quero, Deputado Rêmolo Aloise, fazer um agradecimento todo 
especial aos servidores da Assembléia Legislativa. Fiquei 
impressionado, desde o IniCIO, com a dedicação, empenho, 
competência e atenção de todos. Não mencionarei órgãos e setores e 
evitarei citar nomes, para não cometer injustiças. Praticamente todos 
os setores desta Casa foram envolvidos nesse processo e 
responderam com 100% de dedicação e competência, fazendo com 
que fosse coroado de êxito. Em nome da Comissão de Participação 
Popular, agradeço a cada servidor desta Assembléia, que 
demonstrou, mais uma vez, que temos de ter orgulho dos profissionais 
que aqui trabalham, sejam os dos nossos gabinetes, aos quais 
estendo cumprimentos e agradecimentos, sejam os das demais 
unidades administrativas da Casa. 

O plano plurianual, com a participação de todos os Deputados e 
Deputadas, sairá, como disse o Deputado Sebastião Helvécio, melhor 
do que entrou. Isso denota, de certa maneira, uma flexibilidade do 
gestor estadual para incorporar e negociar as emendas. Significa que 
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esta Casa cumpriu seu papel, ouvindo a sociedade, assim como 
cada Deputado, que apresentou sugestões pertinentes. Tenho certeza 
de que, com a aprovação em Plenário, encaminharemos ao 
Governador um bom plano plurianual para o Estado de Minas Gerais, 
o que é desejo de todos nós. 

Quero congratular-me também com a Mesa da Assembléia e com 
nosso Presidente, Deputado Mauri Torres. Não faltou nenhum tipo de 
estrutura, de apoio técnico ou logístico para realização desse 
processo. A Mesa cumpriu a sua parte, representando bem este 
Poder perante a população de Minas Gerais. Esperamos que esse 
plano seja aprovado em Plenário e que seja cumprido, até porque tem 
também a chancela do acompanhamento da sociedade civil. Muito 
obrigado. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
1• Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente · Não havendo outros oradores inscritos, a 

Presidência passa à 2• Parte da reunião, com a 1 • Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão 
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do 

art. 83 do Regimento Interno, e tendo em vista a aprovação do 
Substitutivo n° 2 ao Projeto de Lei n° 273/2003, na reunião ordinária 
do dia 25/11/2003, determina a desanexação do Projeto de Lei n° 
850/2003, uma vez que deixou de existir a semelhança entre as 
proposições. Assim sendo, a Presidência encaminha o Projeto de Lei 
850/2003 à Comissão de Administração Pública para parecer, 
retornando sua tramitação do ponto em que foi interrompido. 

Mesa da Assembléia, 2 de dezembro de 2003 
Rêmolo Aloise, 1 °-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno, 

determina a anexação do Requerimento n° 1.942/2003 ao 
Requerimento n° 1.836/2003, ambos da Comissão de Participação 
Popular, por guardarem identidade entre si. 
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Mesa da Assembléia, 2 de dezembro 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 2.022/2003, da Comissão de Segurança Pública, 
2.023/2003, da Comissão de Direitos Humanos, 2.024/2003, da 
Comissão de Educação, 2.025 e 2.026/2003, da Comissão de Meio 
Ambiente, 2.027 e 2.028/2003, da Comissão de Saúde, 2.029 e 
2.030/2003, da Comissão de Transporte, e 2.031 e 2.032/2003, da 
Comissão de Turismo. Publique-se para os fins do art. 104 do 
Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Saúde (2) - aprovação, na 12" Reunião Extraordinária, dos Projetos de 
Lei n°s 472/2003, do Deputado Antônio Carlos Andrada, 903/2003, do 
Deputado Durval Ângelo, 918/2003, do Deputado Aderno Carneiro 
Leão, 970/2003, do Deputado Sidinho do Ferrotaco, e 1 .052/2003, do 
Deputado Zé Maia, e dos Requerimentos n°s 1 .584/2003, da 
Deputada Ana Maria Resende, 1.612/2003, do Deputado Domingos 
Sávio, 1 .642/2003, do Deputado Gil Pereira, 1.656/2003, do Deputado 
Doutor Viana, 1.659/2003, da Comissão de Direitos Humanos, 
1.744/2003, do Deputado Paulo Cesar, e 1.751/2003, do Deputado 
Weliton Prado; e aprovação, na 30" Reunião Ordinária, dos Projetos 
de Lei n°s 561/2003, do Deputado Fábio Avelar; e 1.175/2003, do 
Deputado Luiz Humberto Carneiro, e dos Requerimentos nos 
1.807/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, 1.816/2003, do Deputado 
Sebastião Helvécio, e 1.847/2003, da Comissão de Participação 
Popular; de Educação (2) - aprovação, na 27" Reunião Ordinária, dos 
Projetos de Lei n°s 1.041/2003, do Deputado Dimas Fabiano, 
1.100/2003, do Deputado Antônio Andrade, e 1.111/2003, do 
Deputado Alberto Pinto Coelho, e dos Requerimentos n°s 1.754/2003, 
do Deputado Gil Pereira, 1.760 e 1.761/2003, da Deputada Ana Maria 
Resende, 1.767/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.770 e 
1. 771/2003, do Deputado José Milton; e aprovação, na 6" Reunião 
Extraordinária, dos Projetos de Lei nos 391/2003, do Deputado lvair 
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Nogueira, 848/2003, do Deputado Neide r Moreira, 1 .098/2003, do 
Deputado Antônio Andrade, 1.165/2003, do Deputado Zé Maia, com a 
Emenda n° 1, e dos Requerimentos n°S 1.821/2003, da Deputada Ana 
Maria Resende, 1 .835 e 1.836/2003, da Comissão de Participação 
Popular, 1.856/2003, do Deputado Antônio Andrade, e 1.862/2003, da 
Comissão Especial da Cafeicultura Mineira; do Trabalho (2) -
aprovação, na 27a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 
58/2003, do Deputado Antônio Genaro, 469 e 742/2003, do Deputado 
Antônio Carlos Andrada, 734/2003, do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, 749 e 1.129/2003, do Deputado Neider Moreira, 791/2003, do 
Deputado Fábio Avelar, 954 e 1.064/2003, da Deputada Maria José 
Haueisen, 965/2003, do Deputado Chico Simões, 1.009/2003, do 
Deputado Chico Rafael, 1.012/2003, do Deputado Padre João, 
1.014/2003, do Deputado Pastor George, 1.022/2003, do Deputado 
Mauri Torres, 1.054 e 1.120/2003, do Deputado Domingos Sávio, 
1.055 e 1.106/2003, do Deputado João Bittar, 1.060 e 1.135/2003, do 
Deputado Célio Moreira, 1.066/2003, do Deputado Paulo Cesar, 
1 .069/2003, do Deputado Paulo Piau, 1 .119/2003, do Deputado Di mas 
Fabiano, 1.107/2003, do Deputado Leonardo Moreira, 1.123/2003, do 
Deputado Elmiro Nascimento, e 1.141/2003, do Deputado Weliton 
Prado, e do Requerimento no 1.684/2003, do Deputado Dinis Pinheiro; 
e aprovação, na 28a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 
575/2003, do Deputado Luiz Fernando Faria, 952/2003, do Deputado 
Leonardo Moreira, 963/2003, do Deputado Célio Moreira, 980/2003, 
da Deputada Jô Moraes, 1.043/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, 
1 .049/2003, do Deputado Sebastião Na varro Vieira, 1.076/2003, do 
Deputado Roberto Carvalho, 1.077/2003, do Deputado Sidinho do 
Ferrotaco, 1 .086/2003, do Deputado Zé Maia, 1 .169/2003, da 
Deputada Cecília Ferramenta, 1.171/2003, do Deputado Djalma Diniz, 
1 .138/2003, do Deputado André Quintão, e do Requerimento no 
1 .804/2003, do Deputado Dinis Pinheiro; de Administração Pública (2) 
- aprovação, na 30a Reunião Extraordinária, dos Requerimentos n°s 
1.780/2003, do Deputado Doutor Viana, 1.806/2003, do Deputado 
Doutor Ronaldo, 1.818 e 1.819/2003, do Colégio de Líderes, e 
1.822/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e aprovação, na 32a 
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 1 .826/2003, do Deputado 
Gil Pereira, 1.829 e 1.861/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura 
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Mineira, 1 .834/2003, da Comissão de Participação Popular, e 
1.857/2003, do Deputado Doutor Viana; de Assuntos Municipais (2) -
aprovação, na 24• Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 
1.775/2003, da Deputada Ana Maria Resende, 1.776/2003, do 
Deputado Domingos Sávio, 1.778 e 1.779/2003, do Deputado Doutor 
Viana, 1.782/2003, da Deputada Vanessa Lucas, 1.799 a 1.802/2003, 
do Deputado Antônio Andrade, e 1 .805/2003, do Deputado Doutor 
Ronaldo; e aprovação, na 25• Reunião Ordinária, dos Requerimentos 
nos 1.824/2003, da Deputada Maria Tereza Lara, e 1.828/2003, da 
Comissão Especial da Cafeicultura Mineira; de Transporte (2) -
aprovação, na 28• Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos 1.71 O e 
1. 766/2003, do Deputado Célio Moreira, 1. 715 e 1 .803/2003, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1.716 a 1.718/2003, do Deputado 
Dimas Fabiano, e 1.758 e 1.759/2003, da Comissão Especial do Anel 
Rodoviário; e aprovação, na 29• Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 1 .833/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura 
Mineira, e 1.843 e 1 .844/2003, da Comissão de Participação Popular; 
de Fiscalização Financeira - aprovação, na 30• Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 1 .845 e 1.846/2003, da Comissão de Participação 
Popular, e 1 .855/2003 , da Deputada Ana Maria Resende; de Direitos 
Humanos- aprovação, na 31" Reunião Ordinária, do Requerimento n° 
1 .868/2003, da Comissão de Participação Popular; de Turismo -
aprovação, na 32• Reunião Ordinária, do Requerimento no 
1.867/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura; de Meio Ambiente 
- aprovação, na 30• Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 1.830 
e 1.863/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, 1.838 a 
1.842/2003, da Comissão de Participação Popular; e da Comissão 
Especial do Transporte de Automóveis - informando o final dos seus 
trabalhos (Ciente. Publique-se.) e encaminhando o seguinte relatório 
final: 

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL DO TRANSPORTE 
DE AUTOMÓVEIS 

Introdução 
Esta Comissão Especial foi criada, conforme o disposto no art. 111 

do Regimento Interno, a partir de requerimento do Deputado lrani 
Barbosa, aprovado na Reunião Ordinária do dia 12/6/2003 e publicado 
no dia 14/6/2003, para, num prazo de 60 dias, apurar a sonegação de 
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ICMS, a cobrança ilegal de seguro e a formação de cartel para 
transporte na indústria automobilística de Minas Gerais. 

Para compor a Comissão foram designados pelo Bloco Parlamentar 
Social Progressista os Deputados Sebastião Helvécio, Bonifácio 
Mourão, Ermano Batista e Mauro Lobo; pelo Bloco PT-PCdoB a 
Deputada Marília Campos e os Deputados Laudelino Augusto, Chico 
Simões e Weliton Prado e pelo PL os Deputados lrani Barbosa e 
Alberto Bejani. 

No dia 27/8/2003 foi realizada a primeira reunião preparatória, com a 
finalidade de se elegerem o Presidente e o Vice-Presidente, se 
designar o relator e se programarem os trabalhos da Comissão. Na 
ocasião, foram eleitos Presidente o Deputado Sebastião Helvécio e 
Vice-Presidente o Deputado Laudelino Augusto. Como relator, foi 
designado o Deputado lrani Barbosa. 

Estabeleceu-se, ainda, que a Comissão se reuniria ordinariamente 
às quarta-feiras, às 15h30min, para promover um amplo debate com 
representantes de entidades públicas e privadas envolvidas com a 
questão. 

Conforme informação do relator, a FIAT vendeu para a Construtora 
Ourívio, entre 1992 e 1994, mil veículos, que foram entregues na 
concessionária em ltabira, com a nota fiscal emitida para a 
construtora. Depois que a concessionária foi vendida, a Secretaria da 
Fazenda autuou o novo proprietário. 

Informou ainda o relator que o transporte dos veículos adquiridos na 
FIAT tem de ser feito por transportadoras da fábrica. Outro fator 
agravante, conforme o relator, é que essa concessionária embute no 
preço do veículo um seguro que deixa de valer quando o carro é 
vendido. 

Conclusão 
Como houve depoimentos conflitantes e não esclarecedores, além 

da ausência contumaz de respostas às indagações formuladas, o 
relator considera que há necessidade de maior investigação e 
recomenda a instalação de comissão parlamentar de inquérito, que é 
o instrumento mais eficaz para o esclarecimento final da denúncia 
apresentada. 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Sebastião Helvécio, Presidente - lrani Barbosa, relator - Laudelino 
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Augusto - Marília Campos. 

- Publicar, para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento 
Interno. 

Despacho de Requerimentos 
- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso VIII do art. 

232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Dinis 
Pinheiro (3) solicitando a retirada de tramitação dos Projetos de Lei 
n°s 297 a 299/2003, Bonifácio Mourão solicitando a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei no 941/2003, José Milton solicitando a 
retirada de tramitação do Projeto de Lei no 207/2003 (Arquivem-se os 
projetos.); nos termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, 
requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues solicitando a 
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei Complementar n° 
36/2003, e Adalclever Lopes solicitando a inclusão em ordem do dia 
do Projeto de Lei no 625/2003, nos termos do inciso VIl do art. 232, c/c 
o art. 141, do Regimento Interno, requerimento do Deputado Paulo 
Piau solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 
272/2003; e nos termos do inciso inciso VIl do art. 232, c/c com o art. 
140, do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Paulo Piau 
solicitando que o Projeto de Lei no 178/2003 seja encaminhado à 
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de 
Educação perdeu o prazo para emitir seu parecer, Célio Moreira 
solicitando que o Projeto de Lei no 1 .170/2003 seja encaminhado à 
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de 
Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer, e Pastor George 
solicitando que o Projeto de Lei n° 1 .208/2003 seja encaminhado à 
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de 
Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Indicação, feita pelo 

Governador do Estado, do nome do Sr. Hélio César Brasileiro para 
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de 
Minas Gerais - IPSEMG. A Comissão Especial opina pela aprovação 
do nome. Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Carlos 
Andrada solicitando o adiamento da discussão da indicação. Em 
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 
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Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 8/2003, do 

Deputado Leonardo Quintão, que dispõe sobre a qualificação de 
pessoas jurídicas de direito privado como Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público - OSCIPs - e dá outras providências. Em 
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o parecer. As Deputados e os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À 
sanção. 

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 889/2003, do 
Governador do Estado, que dispõe sobre o programa estadual de 
parcerias público-privadas. Em discussão, o parecer. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As 
Deputados e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. À sanção 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Turismo em que 

solicita seja encaminhado ofício ao Governador do Estado de São 
Paulo pedindo informações sobre o processo de administração do 
Hotel da Previdência dos Funcionários Públicos do Estado, localizado 
em Poços de Caldas, e que envie a esta Casa cópia da 
documentação legal que autorizou a delegação da gestão do referido 
hotel a terceiros, caso tenha sido tomada essa medida. Em votação, o 
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Turismo solicitando seja 
encaminhado ofício ao Diretor-Geral do Departamento Nacional de 
Infra-Estrutura de Transporte - DNIT -, Sr. José Antônio Coutinho, 
solicitando informações sobre os programas de recuperação da 
precária malha viária do Estado de Minas Gerais. Em votação, o 
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente em que solicita que 
se encaminhe ofício ao Gerente Executivo do IBAMA em Minas Gerais 
para que envie informações completas sobre as medidas aprovadas 
por esse órgão para fazer reverter o desvio do rio São Francisco no 
Município de Lagoa da Prata. Em votação, o requerimento. As 
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Transporte em que solicita seja 
enviado ofício ao Sr. Manoel Otoni Neiva, Diretor e Presidente da 
Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina, solicitando 
informação sobre o andamento das negociações com o Ministério das 
Minas e Energia, visando a sua inclusão no programa Luz para Todos, 
do Governo Federal. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento do Deputado Domingos Sávio solicitando que o 
Projeto de Lei no 585/2003 seja distribuído, em 2° turno, à Comissão 
de Administração Pública. Em votação, o requerimento. As Deputadas 
e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento no 965/2003, da Comissão de Direitos Humanos, que 
solicita ao Promotor de Justiça da 138 Promotoria - Juízo de Tóxicos 
informações sobre o número de inquéritos remetidos pela Delegacia 
de Mulheres da Capital ao Ministério Público, nos últimos três anos, 
referentes à prática de violência e crimes contra mulheres no 
hipercentro de Belo Horizonte. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento na forma do Substitutivo no 1, que 
apresenta. Em votação, o Substitutivo no 1. As Deputadas e os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n° 
965/2003 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se. 

Requerimento no 966/2003 da Comissão de Direitos Humanos, que 
solicita ao Coordenador do Centro Operacional de Apoio ao Combate 
ao Crime Organizado informações sobre o número de inquéritos 
remetidos pela Delegacia de Mulheres da Capital ao Ministério 
Público, nos últimos três anos, referentes à prática de violência e 
crimes contra mulheres no hipercentro de Belo Horizonte. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o 
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento no 967/2003, da Comissão de Direitos Humanos, que 
solicita à titular da Delegacia de Mulheres desta Capital informações 
sobre o número de inquéritos instaurados nos últimos três anos 
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referentes à prática de violência e crimes contra mulheres no 
hipercentro de Belo Horizonte. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento na forma do Substitutivo no 1, que 
apresenta. Em votação, o Substitutivo no 1. As Deputadas e os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento no 
967/2003 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se. 

Requerimento no 1.124/2003, da Comissão de Educação, em que se 
solicitam ao Secretário da Cultura informações sobre a não-
implantação do Fundo de Recuperação do Patrimônio Histórico, 
Artístico e Arquitetônico, criado pela Lei no 13.464, de 2000 e 
regulamentado pelo Decreto no 42.281, de 2002. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do 
Substitutivo no 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo no 1. As 
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o 
Requerimento n° 1 .124/2003 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se. 

Requerimento no 1 .246/2003, do Deputado Laudelino Augusto, em 
que se solicita ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de 
Rodagem - DER-MG - informações referentes à concessão de linhas 
para transporte rodoviário. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento na forma do Substitutivo no 1, que 
apresenta. Em votação, o Substitutivo no 1. As Deputadas e os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento no 
1.246/2003 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 a Fase, a 

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

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento dos Deputados 

Antônio Carlos Andrada e Chico Simões solicitando, nos termos 
regimentais, a inversão da pauta, de modo que os Projetos de Lei n°s 
837, 890 e 1.081/2003 sejam apreciados em primeiro lugar, nesta 
ordem, entre as matérias em fase de discussão. Em votação, o 
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam 
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A 
Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação de 
proposta de emenda à Constituição, mas que o há para a apreciação 
das demais matérias constantes na pauta. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 837/2003, do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Lima Duarte imóvel que especifica. A Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária opina pela aprovação do 
projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A emenda vem 
acompanhada do seguinte Acordo de Líderes: 

ACORDO DE lÍDERES 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais: 
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos 

membros do Colégio de Líderes, deliberam apresentar, no 2° turno, a 
Emenda n° 1, da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, ao Projeto de Lei no 837/2003. ' 

Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2003. 
Antônio Carlos Andrada, Líder do BPSP - Rogério Correia, Líder do 

Bloco PT-PCdoB - Dinis Pinheiro, Líder do PL - Elmiro Nascimento, 
Líder do PFL - Chico Simões, Líder da Minoria - Alberto Pinto Coelho, 
Líder do Governo. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão. 
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputados e 

Deputadas, a emenda apresentada pela Comissão a esse projeto trata 
de uma permuta de terrenos, envolvendo a Fundação João Pinheiro, a 
COMIG e o próprio Estado de Minas Gerais, com o objetivo de 
viabilizar o início da construção do "campus" da UEMG na cidade de 
Belo Horizonte. 

Nós, que integramos a bancada pró-UEMG desta Assembléia 
Legislativa, sabemos da importância não só da construção do 
"campus", mas também - e principalmente - de um formato financeiro 
e de uma definição estratégica para a UEMG, que resolva também a 
questão das diversas unidades espalhadas em Minas Gerais, que, 
embora isto esteja previsto na Constituição de 1989, ainda não se 
transformaram, de fato, na Universidade do Estado de Minas Gerais. 

A Comissão Especial da UEMG realizou um belíssimo trabalho, com 
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várias propostas apresentadas ao Governador do Estado. Nós 
próprios, tanto no PMDI quanto no PPAG, aprovamos algumas metas 
e iniciativas voltadas para o fortalecimento da UEMG. Portanto, 
somamo-nos, todos nós, a esses esforços para a construção do 
"campus" da UEMG. Gostaríamos até que a abrangência dos cursos 
fosse maior. Temos uma oferta de cursos, em Belo Horizonte, 
insuficiente para constituirmos um "campus" da UEMG. 

Sabemos das condições precárias em que se encontram os alunos, 
professores e trabalhadores. 

Os servidores da Fundação João Pinheiro, órgão estratégico para o 
desenvolvimento do nosso Estado, apresentaram uma relevante 
preocupação. A Fundação tem produção acadêmica e forma quadros 
gerenciais para o poder público estadual, merecendo, de todos, 
respeito e apoio. 

A negociação, pela urgência da implementação do "campus" da 
UEMG, talvez não tenha contemplado um maior debate interno, muito 
necessário, com os servidores e Gerentes da Fundação João 
Pinheiro. Em que pese a essa ausência de debate interno maior, fica a 
proposta de implantação do "campus" da UEMG. 

Os Líderes da Casa, até como forma de pressão e agilização da 
construção desse "campus" e de salvaguarda dos interesses legítimos 
da Fundação João Pinheiro, houveram por bem apresentar emenda, 
por meio de acordo de Líderes, que estabelece cláusula de reversão: 
caso, nos próximos dez anos - entendemos que é longo -, esse 
terreno cedido pela Fundação João Pinheiro não for objeto da 
construção do "campus" da UEMG, voltará à Fundação. Fiz questão 
de discutir a emenda para dá-la ao conhecimento dos Deputados, dos 
servidores e cidadãos. 

Esperamos que a UEMG, a FAPEMIG e a Fundação João Pinheiro 
tenham o devido tratamento por parte do Governo do Estado. A 
retomada do desenvolvimento econômico do Estado passa pela 
valorização e fortalecimento dessas instituições. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Jô Moraes. 
A Deputada Jô Moraes - Caros Deputados e caras Deputadas, sem 

dúvida alguma, chegamos a bom termo ao tentar equilibrar as coisas, 
no que diz respeito ao pequeno investimento que o Governo do 
Estado faz naquilo que é essencial para o desenvolvimento de Minas 
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Gerais: educação, ciência e tecnologia. 

Considero importante a vitória da UEMG, que, ao longo dos anos, 
tem sofrido esvaziamento absoluto em virtude da incompreensão dos 
Governadores que passaram pelo Estado e que não valorizaram o 
papel e significado que a Universidade pode ter. 

Temos presenciado o grau de expansão e de contribuição decisiva 
da Universidade Estadual de São Paulo para o desenvolvimento 
industrial e tecnológico desse Estado. Dizem que temos 15 
universidades federais, e isso seria desnecessário. Trata-se de uma 
completa incompreensão, porque a universidade estadual poderia 
cumprir papel complementar ao das universidades federais. 

Esse é o posicionamento da sua Reitora, Profa. Ana Lúcia Gazolla, 
que, em reunião conosco, deixou público seu apoio integral ao reforço 
da UEMG e também da UNIMONTES, para que contribuam no 
processo de adequação científica e tecnológica do Estado. 

Lamentavelmente, vivemos longo período de pauperização dos 
investimentos da UEMG. Essa situação me assusta, porque no PMDI, 
apresentado pelo Governo como perspectiva de construção e 
desenvolvimento de Minas, sequer existe referência a um projeto para 
criação das universidades estaduais. 

Por isso registramos que é necessário esta Casa assumir o 
compromisso, não apenas votando nessa emenda que cria certo 
alento para a UEMG, mas buscando arrancar recursos para serem 
investidos em ciência e tecnologia, pois sabemos da situação da 
FAPEMIG e da Fundação João Pinheiro. É necessário resgatar, em 
sua plenitude, o papel fundamental da João Pinheiro no 
desenvolvimento, na qualificação - sobretudo a partir da Escola de 
Governo - e na adequação dos quadros dos servidores do Estado. 
Temos de ter essa preocupação, que se expressará na aprovação 
dessa emenda, em situação de engenharia nos limites da nossa 
pobreza, mas que deve materializar-se no debate do PMDI, do PPAG 
e das próprias emendas orçamentárias, para garantir que se tenha 
efetivo investimento na ciência e na tecnologia, sem o que não 
chegaremos ao Estado desenvolvido em condições de 
competitividade neste mundo globalizado que tanto nos assusta. Por 
isso encaminho também pela aprovação.(- Palmas.) 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Bonifácio Mourão. 
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O Deputado Bonifácio Mourão - Também queremos congratular-

nos com o Governo Aécio Neves e a UEMG pela participação desta 
Assembléia na aprovação de projeto semelhante, que beneficiará 
todas as partes, particularmente a UEMG, em um dos momentos mais 
difíceis da sua história. A UEMG terá "campus" com grande espaço 
para a construção de suas unidades e, certamente, terá muito mais 
autonomia financeira com os novos cursos que serão abertos em 
razão dessas novas unidades. Venderá terreno na Gameleira, próximo 
ao CETEC, para a COMIG, apurando R$6.000.000,00, e parte do seu 
terreno, cujo valor é de R$1 0.000.000,00. Apurará, portanto, 
R$16.000.000,00 e construirá prédio para iniciar seus cursos. É 
fundamental que esta Assembléia compreenda essa transação, 
altamente interessante, não só para a UEMG, mas para Minas Gerais 
como um todo, que tem esse débito com a sua universidade. Em 
razão disso, parabenizamos a reitoria da UEMG e o Gama, que está 
trabalhando intensamente aqui para que essa transação se realize, 
mostrando aos Deputados a crise pela qual a UEMG passa. Estamos 
contribuindo para que a UEMG saia dessa crise. 

Sr. Presidente e Deputados, aproveitamos a oportunidade para 
lembrar que esta Casa, ao longo deste ano, sob a Presidência do 
Deputado Mauri Torres, tem dado grande contribuição ao Governo 
Aécio Neves, para que se estruture como precisa, fazendo as 
reformas indispensáveis para dar a arrancada maior para o 
desenvolvimento. Quando assumimos esse mandato, Minas estava 
realmente em crise profunda, em todos os sentidos. Ao findar do ano, 
estamos vendo luz brilhando no fim do túnel, e esta Assembléia tem, 
sem dúvida, participação muito grande, que o Governador reconhece 
e as gerações futuras haverão de reconhecer. 

Nesta oportunidade, parabenizamos novamente o Governador Aécio 
Neves, que pagará o 13° salário integral no dia 15 de dezembro, 
conforme sua comunicação, o que não acontece ao longo dos últimos 
14 anos em Minas. Nessa fase de crise, isso merece nosso louvor. 
Muito obrigado. 

EMENDA N° 2 AO PROJETO DE LEI N° 837/2003 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
Art. .... - Os imóveis objeto desta lei doados à Fundação João 

Pinheiro e à Universidade do Estado de Minas Gerais reverterão, em 
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dez anos, aos respectivos doadores, caso a Universidade do 
Estado de Minas Gerais não tenha dado a destinação aqui prevista. 

Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2003. 
Chico Simões 

ACORDO DE LÍDERES 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais: 
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos 

membros do Colégio de Líderes, deliberam seja recebida, no 2° turno, 
a Emenda no 2 ao Projeto de Lei n° 837/2003. 

Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2003. 
Antônio Carlos Andrada, Líder do BPSP • Rogério Correia, Líder do 

Bloco PT-PCdoB · Dinis Pinheiro, Líder do PL · Chico Simões, Líder 
da Minoria. 

O Sr. Presidente • Não há outros oradores incritos. Encerra-se a 
discussão. A Presidência informa ao Plenário que, no decorrer da 
discussão, foi apresentada ao projeto emenda do Deputado Chico 
Simões, apoiada pela maioria dos Líderes com assento nesta Casa, a 
qual recebeu o n° 2 e, nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento 
Interno, será votada independentemente de parecer. Em votação, o 
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (· Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 
1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como 
se encontram. (· Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 2. As 
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (· Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2° 
turno, o Projeto de Lei no 837/2003 com as Emendas n°s 1 e 2. À 
Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 890/2003, do 
Governador do Estado, que cria o Fundo de Parcerias Público-
Privadas do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o 
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (· Pausa.) 
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 
890/2001 na forma do vencido em 1 o turno. À Comissão de Redação. 
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Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.081/2003, do 

Governador do Estado, que altera a Lei n° 12.427, de 27/12/1996, que 
dispõe sobre as custas devidas ao Estado no âmbito da justiça 
estadual do 1 o e 2° graus. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa do Consumidor 
opina pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de 
Defesa do Consumidor, e com a Emenda no 3, que apresenta. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto 
na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos 
Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, prezada assistência e telespectadores da TV Assembléia, 
a nossa estada na tribuna nesta tarde, embora tenha ligação com o 
projeto em pauta, requer uma análise sobre a evolução do Governo do 
Estado, antes de oferecermos a nossa conclusão atinente ao projeto 
em discussão. 

É importante neste momento frisar que Minas Gerais, apesar de 
todas as dificuldades que o Governador Aécio Neves encontrou 
quando assumiu o Governo; das dificuldades que o seu Governo vem 
enfrentando ao longo desses meses, devido às demandas reprimidas 
no passado; das dificuldades inerentes a todo o quadro nacional, pois 
o próprio Presidente Lula tem dito que é preciso paciência, porque 
uma mudança não é realizada de um dia para o outro; de os recursos 
estarem concentrados em Brasília e de as liberações dos recursos 
federais serem mínimas, já que o País ainda passa por dificuldades 
próprias de um ajuste governamental, Minas Gerais consegue avançar 
e mostrar ao País que, quando se governa com seriedade e com os 
olhos voltados para o interesse público, podem-se enfrentar as 
questões mais sérias e obter respostas positivas. 

Um grande exemplo disso é o anúncio do Governo do Estado de 
pagar integralmente o 13° salário dos funcionários, ou seja, a 
gratificação natalina. 

O Governo anunciou hoje que no dia 15 de dezembro honrará, em 
parcela única, seu compromisso de pagamento do 13° salário. Hoje 
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são 2 de dezembro. Se somarmos a despesa que o Governo terá 
com a folha de pagamento no mês de dezembro, concluiremos que 
fará um desembolso de aproximadamente R$1.170.000.000,00. Esse 
fato merece registro, porque há 14 anos os Governadores de Minas 
não conseguem tomar uma atitude como essa. Há 14 anos os 
Governos vêm enfrentando dificuldades para cumprir o pagamento do 
décimo terceiro. Não queremos entrar no mérito. Apesar de todas as 
dificuldades, hoje Minas consegue uma providência de tamanha 
repercussão. 

Todos se lembram de que, no final de seu mandato, o Governador 
Itamar Franco disse que Minas não tinha recursos para pagar o 
décimo terceiro. O atual Governador Aécio Neves, àquela época 
eleito, utilizando-se de sua capacidade de articulação e de sua 
influência no Governo de Fernando Henrique Cardoso, conseguiu -
apesar do desgaste, dos atritos que teve o Governador Itamar Franco 
com o Governo Federal - a articulação necessária para que recursos 
federais, suficientes para pagar o décimo terceiro, chegassem a 
Minas. Agora o próprio Governador Aécio Neves, utilizando-se de sua 
capacidade, mostrando seu interesse para com o funcionalismo, 
resgata uma obrigação do Estado que não vinha sendo cumprida há 
anos, ou seja, o pagamento em dia do décimo terceiro, com recursos 
próprios do Estado, sem contar com nenhuma ajuda externa ou da 
União. 

É preciso fazer uma análise, ainda que sucinta, deste primeiro ano 
do Governo Aécio Neves, que iniciou com um choque de gestão, 
pedindo a delegação de poderes para proceder ao ajuste necessário, 
a fim de que Minas tivesse um Governo mais ágil. Naquele momento, 
de certa forma, sua providência foi recebida com reservas pela 
Oposição desta Casa. Não se entendia o que se buscava com 
aquelas medidas. Aquilo que se anunciava não era de impacto 
imediato, mas em médio prazo. Sua convicção de político, de 
administrador, fez com que ele enfrentasse as dificuldades e a 
incompreensão iniciais e vencesse os obstáculos. Implementou o 
choque de gestão, executou o enxugamento da máquina, extinguiu 
cargos, órgãos, Secretarias e moldou o Estado, visando adquirir 
agilidade e capacidade para governar, pois, no momento, o objetivo 
maior não era produzir ganhos financeiros. Queria um Governo que 
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pudesse produzir em favor da sociedade e dos interesses do 
Estado. Aos poucos, conseguiu. 

O segundo momento ocorreu no meio do ano, quando encaminhou 
para esta Casa o projeto de reformas estruturais, criando condições 
para que o Estado pudesse alongar seu planejamento em estruturas 
sólidas. Os projetos atinentes à reforma chegaram, travou-se grande 
embate com a Oposição, que, também no primeiro momento, tinha 
reservas. No debate que se instalou nesta Casa, aos poucos o 
consenso foi sendo construído. Embora rejeitasse em grande parte as 
reformas, a Oposição acabou contribuindo, pois apresentou algumas 
emendas, que foram acolhidas. No final, os projetos foram aprovados. 

Minas, hoje, vive uma realidade em que, com esse esforço 
governamental, aliado à eficiência administrativa, à modernização dos 
instrumentos de captação da receita do Estado, à contenção de 
gastos, à credibilidade do Governo de Minas restaurada pela ação 
séria e digna do Governador Aécio Neves, começa a colher seus 
frutos. O Estado recuperou sua liderança no tablado nacional. 
Quantas e quantas vezes nós, parlamentares, nós, mineiros, pudemos 
acompanhar, na grande imprensa pelo Pais afora, a atuação séria, 
brilhante e competente do Governador, para orgulho dos mineiros, 
influindo nos altos escalões da República, procurando o Presidente do 
País, discutindo com outros Governadores, analisando a questão 
nacional sob a ótica do equilíbrio da Federação. 

Tudo isso somado faz com que, passado praticamente um ano de 
sua administração, possamos começar a colher os frutos para o povo 
mineiro, que hoje tem um Governo mais sério, eficiente, transparente, 
competente, realizador. Já começa agora, configurado no orçamento 
que esta Casa está analisando, a busca do equilíbrio fiscal. Nenhum 
Governo consegue a credibilidade, a atração de recursos, a realização 
de uma obra séria se não mostra à sociedade e a todos aqueles que 
têm algum interesse no Estado suas contas equilibradas, seu 
equilíbrio fiscal consolidado. E isso já se está configurando no 
orçamento que votaremos para o próximo ano. Estamos diminuindo o 
déficit em busca desse equilíbrio. 

Minas consegue, a partir de agora, anunciar um grande programa da 
CEMIG de eletrificação rural, com participação, sim, do Governo 
Federal, mas com grande participação do Governo do Estado. Isso 
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com uma coragem extraordinária, com uma capacidade de visão 
muito grande, buscando a eletrificação de 100% das residências rurais 
de Minas Gerais, nos próximos três anos. Um investimento global de 
quase R$600.000.000,00. 

A COPASA, há alguns dias, lançou programa arrojado, que 
possibilitará o investimento de cerca de R$2.300.000.000,00 para o 
aumento da rede de abastecimento de água e tratamento de esgoto. 
Um esforço do Governo de Minas em busca de um trabalho eficiente 
que, nos próximos três anos, possibilitará a melhora da qualidade de 
vida dos mineiros, buscando, por esse investimento da COPASA, as 
melhorias que os mineiros precisam. Esses investimentos anunciados 
pelo Governador Aécio Neves colocam a COPASA, sa empresa do 
País, na condição de dar um salto extraordinário para ser a 2a 
empresa de saneamento do País, mostrando que instrumentos tão 
caros aos mineiros, como a CEMIG, a COPASA e a própria imagem 
do Governo de Minas, começam a refletir o anseio que o povo 
demonstrou quando votou no Governador Aécio Neves, para 
promover essa transformação que Minas vem vivendo. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, assistência, telespectadores da TV 
Assembléia, a nossa estada aqui é para registrar esse feito histórico. 
Sabemos que muitos problemas estão colocados à frente do Governo, 
dos Poderes, da própria sociedade. Vivemos num mundo globalizado, 
instável, de dificuldades, que não demonstra, no seu dia-a-dia, 
possibilidades de tranqüilidade. 

A economia mundial é sempre afetada por questões internacionais, 
guerras e desentendimentos entre nações, gerando instabilidade que 
acaba refletindo-se nas nações e nos Governos Federal e Estadual. 
Por outro lado, há demonstração inequívoca de que, quando se quer 
trabalhar com seriedade, buscando resultados que favoreçam o bem-
estar da população, consegue-se avançar. Nosso Governador tem 
demonstrado isso. 

O Governador Aécio Neves, em seu primeiro ano de Governo, 
resgata esse compromisso. Em 10 de dezembro, encaminhará à 
Assembléia projeto de lei que estabelece o tão desejado plano de 
carreira dos funcionários da educação, uma demanda de décadas. 
Vários Governos o tentaram, mas não conseguiram, talvez pela falta 
de instrumentos sólidos que pudessem criar as condições para que 
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isso acontecesse. Virão outros projetos que estabelecem os planos 
de carreira de todas as áreas do funcionalismo. O Governador, além 
de cumprir seus compromissos, é um homem de visão; está fazendo 
paulatinamente o que é preciso ser feito para que o nosso Estado 
tenha condições de enfrentar os problemas e de apresentar soluções. 

Parabenizo o Governador por esse ato, que é resultado de um 
conjunto de ações de uma equipe extraordinária, de visão. Parabenizo 
também a base de sustentação do Governo nesta Casa, tão bem 
liderada pelo Deputado Alberto Pinto Coelho, que tem dado o apoio 
necessário nos momentos decisivos. 

É preciso fazer referência também à Oposição, pois um bom 
combate de idéias sempre é travado aqui. A Oposição normalmente é 
contra ou foi contra projetos do Governo, mas não podemos deixar de 
reconhecer que, em dados momentos e em situações específicas, 
tivemos sua contribuição, quer seja nos alertando, quer seja 
apresentando propostas alternativas. 

O povo mineiro está de parabéns, pois soube eleger aquele que 
apresentou o melhor programa de governo, e o faz de maneira 
eficiente, à altura do que prometeu. Agindo assim, estará 
paulatinamente caminhando para um futuro - não sei se a curto ou a 
médio prazo - que resgatará a presença de Minas nos altos escalões 
da República, fazendo com que retorne ao Palácio do Planalto e volte 
a governar esta Nação. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico Simões. 
O Deputado Chico Simões* - O Projeto de Lei n° 1.081 é mais um 

tarifaço do Governador do Estado. Estamos usando o Regimento para 
obstruir a votação. 

Não concordamos com aumento de tributação, porque significa mais 
despesas para o povo mineiro. Hoje quem tem emprego não tem 
salário. Uma grande parcela da população está desempregada. O 
Governo propõe aumento das tarifas cobradas pelo Poder Judiciário, 
dificultando mais ainda o acesso do povo mineiro à justiça, que já não 
é barata. Tranqüilizamos os companheiros da SERJUSMIG. 
Precisamos discutir o § 8° do projeto, que é muito injusto. Embora 
sejamos minoria, temos certeza de que conseguiremos discuti-lo com 
a base do Governo, tentando minimizar o sofrimento dos 
trabalhadores. 
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Há pouco, ouvimos o pronunciamento do Líder do PSDB sobre as 

ações do Governador Aécio Neves, que consegue vender o que está 
sendo encomendado e comprado, ou seja, algo abstrato e impalpável. 
O Deputado Antõnio Carlos Andrada disse que a COPASA é a oitava 
companhia de saneamento e que investirá R$2.000.000,00 ou 
R$3.000.000,00. Ao mesmo tempo, já é a segunda no "ranking" 
nacional. Não conseguimos entender essa velocidade, os 
investimentos ainda não foram feitos. 

Precisamos rever a direção da COPASA. Já fizemos discussões a 
respeito, o Ministério Público apresentou denúncias. Essa entidade, 
pela qual temos grande respeito, é administrada por alguém cuja 
reputação está sendo questionada. Fiquei muito preocupado ao saber 
que investirão mais na COPASA. O dinheiro corre o risco de não ser 
bem aplicado, causando prejuízos ao Estado. 

O Deputado disse ainda que serão liberados recursos para a 
eletrificação rural. Apesar de ser algo a ser feito no futuro, fala como 
se já tivesse acontecido. O Governador usa as palavras de forma 
muito inteligente, construindo um "marketing" em torno de si, dizendo 
que sua missão é produzir para a sociedade. Desejo saber onde está 
a produção nas áreas de saúde, educação, segurança pública e no 
tratamento ao servidor público. Vejam bem o ponto a que chegamos: 
duas lideranças do Governo, por quem temos o maior respeito, 
ocuparam esta tribuna para dizer- como se fosse furo de reportagem, 
uma grande vantagem, algo estrondoso - que o décimo terceiro será 
pago. Já está atrasado. A primeira parcela deveria ter sido paga até 
20 de novembro. Além disso, o Governo está cumprindo seu papel ao 
fazer o pagamento no dia 15. Já imaginaram se não pago o 13° salário 
às pessoas que trabalham na minha casa? Serei chamado de 
caloteiro. A situação está tão complicada que é motivo de louvor e 
contentamento o fato de alguém cumprir seu papel. 

Temos de lastimar, primeiro, porque paga atrasado; segundo, 
porque gostaríamos de ver uma história diferente em Minas Gerais. As 
coisas deveriam ser tratadas de maneira transparente, mostrando 
como o dinheiro público é gasto e quanto realmente ganham os 
ocupantes de cargos de confiança. Como membro da Comissão de 
Fiscalização apresentei requerimento com esse propósito, e até hoje 
não sei quanto ganha um Secretário nem quantos cargos de confiança 
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existem. 

Sabemos que o pobre coitado do trabalhador não tem aumento de 
salário há nove anos. Agora vêm aqui para dizer, como se fosse uma 
grande notícia e uma vantagem, que pagarão o 13° salário, cumprindo 
o seu papel e fazendo a sua obrigação. Gostaríamos que a piada 
fosse outra. Ainda dizem, como se fosse um feito histórico, que no 
próximo dia 1 O mandarão o plano de cargo e salário dos funcionários 
da educação. O atraso é de mais de um ano. Esse plano estava 
sendo executado no Governo Itamar Franco. O Danilo de Castro, hoje 
Secretário do Aécio Neves, pediu que o projeto fosse retirado. E se 
está mandando essa proposta é porque fizemos pressão. Em vez do 
plano de cargo e salário dos servidores, enviou uma reforma 
administrativa que simplesmente arrasava com o Estado, tornando 
quase insustentável para o cidadão trabalhar em Minas Gerais. 
Começamos a pressionar e a discutir. Deixamos claro que somente 
avançaríamos se o Governo assegurasse que mandaria o plano ainda 
este ano. Esperamos que realmente o faça até o dia 1 O, inclusive para 
que possamos discutir outros projetos. Caso contrário, sentiremos que 
não cumpre com a sua palavra. Não queremos acreditar nisso, porque 
uma coisa nós aprendemos na vida pública: podemos divergir, pois 
não pensamos igual, especialmente nesta Casa, mas palavra dada é 
palavra cumprida. Ouvimos o Deputado Antônio Carlos Andrada 
afirmar que o plano virá até o dia 1 O. Só de firmar esse compromisso, 
esperamos que a palavra seja cumprida. Isso é bom para a 
democracia, para o relacionamento entre os Poderes e para a 
sociedade como um todo. 

Não podemos chegar aqui e pensar que o Governo está fazendo 
uma coisa extraordinária, porque pagará o décimo terceiro. Isso, não. 
Ele está cumprindo o seu papel, e com atraso, já que a primeira 
parcela deveria ter sido paga desde o dia 1 o de novembro. Essa 
estratégia faz parte das suas ações. É um Governo de "marketing", 
que gosta de estimular emoções e apreensão ao afirmar: "Ah, não 
tenho dinheiro ... ". Foi exatamente o que disse ao enviar a reforma 
administrativa, de maneira dura e cruel. Na verdade, não queria essa 
reforma, mas ficar mais um ano sem dar aumento ao servidor. Então 
jogou o bode, aquela carga pesada. Aí resolvemos negociar, e o 
servidor esqueceu-se de que deveria ter aumento. Agora acontece a 
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mesma coisa. Chega o final do ano, o Governo diz que não tem 
dinheiro para pagar o décimo terceiro, e o servidor fica apreensivo. 
Depois resolve pagá-lo, e os funcionários novamente se esquecem de 
que estão há nove anos sem aumento. Portanto, não podemos 
continuar nesse jogo, em que o Governo cria toda essa celeuma para 
desviar a nossa atenção e a do servidor, dando uma folga para a sua 
base. Servidores, povo de Minas, precisamos nos organizar, para 
continuar cobrando ações que devem ser executadas pelo Governo, 
até porque não é favor; ninguém pediu ao Sr. Aécio Neves que se 
candidatasse a Governador. Ele foi candidato porque quis. 
Manifestou-se, brigou e disputou internamente, no seu partido, e com 
a sociedade. Então tem de cumprir seu papel. Não podemos permitir 
que continue criando uma situação desesperadora para a sociedade, 
sabendo que depois a resolverá, e as pessoas ficarão agradecidas. 

No ano que vem, os planos de cargo e salário chegarão a esta 
Casa, e teremos uma árdua luta. Por isso precisamos do apoio dos 
servidores para fazermos um plano de cargo e salário que devolva 
dignidade aos servidores e que realmente resgate o Estado de Minas 
Gerais. 

Hoje reclama-se muito do ex-Governador Itamar Franco, mas, 
quando vejo a base do Governo reclamar, acredito que, no mínimo, há 
uma grande ingratidão. Não podemos esquecer que Aécio Neves foi 
apoiado por Itamar Franco. Esse apoio foi fundamental para a sua 
eleição. O fato de o ex-Governador apoiar Lula e Aécio colocou os 
eleitores do Lula com dificuldade para fazer campanha. Acredito que a 
ingratidão é um sentimento que não podem ter, pois o Governador 
Aécio Neves deve muito ao Sr. Itamar. Não vejo muita diferença de 
um Governo para o outro; pelo contrário, em alguns pontos, o que 
observo são diferenças negativas. Não estou aqui para atestar 
honestidade de ninguém, pois, na época, encontrava-me no interior. 

Mas reconheço que no Governo Itamar, quando se suscitava 
qualquer desconfiança sobre algum membro do Governo, este era 
exonerado. 

Agora vemos denúncias da COPASA. Já passou da hora de o 
Governo tomar uma posição. A sociedade já não suporta - isso vale 
para todos os Governos - que pairem dúvidas sobre a conduta de 
quem ocupa cargo público, cargo de confiança, de administrador de 
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recursos públicos. 

O ex-Governador Itamar pode ser uma pessoa "sui generis", mas é 
nacionalista. Ele não deixou, por exemplo, que enfiassem a mão na 
CEMIG e privatizassem a COPASA e FURNAS. Tomou uma posição-
a meu ver o louvável - contra Fernando Henrique. Se tivéssemos mais 
Governadores e políticos que brigassem pela soberania do País, com 
certeza o Brasil seria outro. Ele pode ter se equivocado, porque não 
recebeu o apoio necessário. 

Agora vemos no Estado a mesma política e lógica de Fernando 
Henrique Cardoso, sem nenhuma criatividade: se as coisas apertam, 
imediatamente criam impostos para o povo pagar. Concedo aparte ao 
Deputado Sidinho do Ferrotaco. 

O Deputado Sidinho do Ferrotaco (em aparte)* - Parabenizo V. Exa. 
pelo trabalho realizado nesta Casa. Em momento algum escondo 
minha admiração pelo seu empenho, pela sua coragem e pela sua 
disposição. 

Deputado, ontem à noite estive numa escola reunido com 27 
professoras. Como sou do PSDB, cobraram-me o pagamento do 13° 
salário. Portanto, a notícia do seu pagamento dá-nos grande alívio. 
Concordo que o Estado, a União e as empresas têm obrigação de 
pagá-lo. E o pronunciamento do nosso Líder confirmando o 
pagamento do décimo-terceiro tranqüiliza-nos, pois acaba com o 
trauma do funcionalismo público de recebê-lo em doze parcelas. Volto 
a repetir, é um alívio dizer ao funcionalismo que pagaremos o 13° 
salário integralmente. 

A dificuldade é grande. A base do Governo e a Oposição participam, 
aquiescendo com as dificuldades. O anúncio deixou-nos tranqüilos, 
pois poderemos responder ao funcionalismo público que o décimo-
terceiro será pago. Obrigado. 

O Deputado Chico Simões* - Agradeço as palavras elogiosas. Não 
culpo V. Exa. O descrédito da administração pública no País é tão 
grande, que a pessoa pensa 24 horas se se cumprirá o prometido na 
campanha. É um absurdo dizer ao funcionário público que o assunto 
em pauta é o décimo-terceiro. O Governador Aécio Neves prometeu 
valorizar o servidor, o plano de cargos e salários e dar salários dignos, 
mas não cumpriu sua promessa. Quando fala que pagará o décimo-
terceiro, que é obrigação, vocês ficam aliviados. Aí reside a 
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inteligência do Governo. Primeiramente, diz que não o pagará, e o 
povo se descabela. Mas, quando anuncia o pagamento, todos se 
esquecem de que, há oito anos, seus salários não têm aumento. Que 
olhe a saúde, a educação, o que foi prometido em campanha! 

Há tarifaço para tudo. Existem taxas e impostos à vontade e com 
fartura, para todos os gostos. Na semana passada, votou-se, na Casa, 
a taxa para prevenção de incêndio, o que é brincadeira. O fato de se 
pagar ao Corpo de Bombeiros não prevenirá incêndios. O Governo 
vende algo que não pode entregar. Agora atualiza as taxas do 
Judiciário. Elabora leis, algumas ilegais, aumentando-se tributos. 
Vamos entrar na justiça contra a taxa de incêndio. O Governo faz algo 
ilegal e castiga a pessoa. Quando o contribuinte se sente lesado, ele 
apresenta a taxa do Judiciário, sem chance de recorrer. Isso é 
estarrecedor. Não faço opos1çao sistemática, sou experiente 
politicamente, fui Vereador, Prefeito e Vice-Prefeito e conheço a 
dificuldade em governar, mas não podemos aceitar atitudes sem a 
devida transparência. 

Tenho dados sobre o processo de competência da Vara de 
Precatórias Cíveis e da Vara de Precatórias Criminais. Ação Penal 
Privada. Carta de Ordem, Carta Rogatória e Carta Precatória Cível: de 
R$48,00 aumentou para R$103,00. A única coisa que aumentou em 
dois anos foram os lucros de Banco. O Estado trata o contribuinte 
como Banco, pois ele tem de pagar juros da praça. Em audiência 
pública, um Juiz Corregedor censurou o aumento das taxas do 
Judiciário. Segundo ele, algumas deveriam diminuir para que a justiça 
fique ao alcance de todos. Por outro lado, a base do Governo diz que 
quem é pobre não paga. A gratuidade da justiça depende da boa-
vontade e da decisão do Juiz. Muitas vezes dependemos do seu 
humor, que possui limites, para decidir, ora de um lado, ora de outro. 
Por exemplo, um funcionário público jamais pode ser isento de pagar 
qualquer ação na justiça. Quanto ganha hoje um servidor público? 
Concordo que algumas pessoas jurídicas, entidades, podem até agir 
de má-fé e utilizar a justiça para levar vantagem. Isso não é regra. 
Atualmente pequenos empresários, com suas firmas praticamente 
quebrando, passam por várias dificuldades. Não podem ficar isentos 
se entrarem na justiça para tentar diminuir o prejuízo. A carga será 
muito grande. 
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Não abusarei do tempo. Certamente continuaremos a discussão 

desse projeto de lei, pois haverá outras reuniões em que a 
aprofundaremos mais. Para tranqüilizar o sindicato, digo que 
promoveremos discussões com o Governo, com a base. Não 
podemos permitir que as decisões desta Casa contenham injustiças. 
Algumas vezes, as leis promovem justiça. Não podemos desrespeitá-
las, nem deixar que pessoas que executam uma tarefa e gastam para 
exercê-la não sejam ressarcidas. Isso é incabível. Nem se ganhassem 
muito! 

Estamos iniciando a discussão. Procuraremos os Líderes da Casa, a 
base do Governo para verificarmos o que podemos consertar. Uma 
das finalidades desta Casa é exatamente debater. 
Independentemente do nosso pensamento e da nossa bandeira 
partidária, antes de tudo, devemos promover a justiça e fazer com que 
os nossos atos sejam os mais corretos possível. Tenho de ser justo. 
Não quero fazer acusação alguma precipitada, porque essa 
modificação não veio do Governo, mas de uma comissão, ou melhor, 
por meio de um substitutivo; logo, não tenho direito de dizer se isso 
realmente é a vontade do Governador. Procurarei saber. Se for, 
avisarei: "Olha, realmente foi um substitutivo e foi usado alguém para 
realizar o que deseja o Governador". Então, como até agora não sei, 
não seria justo que. afirmasse qualquer coisa sem ter o devido 
conhecimento. Certamente discutiremos isso. Coloco-me à disposição 
dos servidores para verificarmos como avançaremos sem que 
cometamos injustiças. 

* - Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, como o quórum é 
limitado, peço que encerre a reunião. 

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

de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e 
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para as 
reuniões extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 
3, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais 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 
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anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 1 os• REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 
27/11/2003 

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 
Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos 

trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional - Palavras do 
Deputado Doutor Viana - Palavras do Secretário Odelmo Leão 
Carneiro - Exibição de vídeo - Palavras do Sr. José Silva Soares -
Apresentação musical- Entrega de placa- Palavras do Sr. Presidente. 

Composição da Mesa 
O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. 

José Silva Soares, Presidente da EMATER; Odelmo Leão, Secretário 
da Agricultura; Baldonedo Arthur Napoleão, Presidente da EPAMIG; 
Eduardo Gustavo Farnese Brandão, Presidente da RURALMINAS; 
Altino Rodrigues Neto, Diretor-Geral do IMA; e Deputado Doutor 
Viana, autor do requerimento que deu origern a esta comemoração. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O locutor - Destina-se esta parte da reunião a homenagear a 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 
Minas Gerais- EMA TER- pelos seus 55 anos de fundação. 

Execução do Hino Nacional 
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, a ser 

executado pelo saxofonista da Polícia Militar, Subtenente Roberto 
Oliveira. 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Palavras do Deputado Doutor Viana 

Exmo. Sr. Deputado Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e Presidente desta 
reunião, aqui representando o Presidente da Assembléia, Deputado 
Mauri Torres; prezado amigo Presidente da EMATER, José Silva 
Soares; Secretário da Agricultura, também amigo, Deputado Federal 
Odelmo Leão; prezado Presidente da EPAMIG e ex-Deputado da 
Casa, Baldonedo Napoleão; Exmo. Sr. Presidente da RURALMINAS, 
Eduardo Brandão; prezado Altino Rodrigues Neto, Diretor-Geral do 
IMA; demais autoridades presentes, Sras. Deputadas e Srs. 
Deputados, imprensa, funcionários da Casa e da EMATER, senhoras 
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e senhores; muitas palavras seriam insuficientes para expressar a 
emoção que toma conta do homem do campo ao plantar, ver o fruto 
do seu trabalho germinar e colher o resultado do seu esforço, da sua 
vida, da sobrevivência que brota do arado, da colheita, de uma ótima 
safra que abre os sorrisos. Em nosso imenso Estado de Minas Gerais 
essa emoção se completa com o auxílio da Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural- EMA TER-, há 55 anos atuando entre nós, 
voltando seus objetivos para o crescimento do meio rural, com 
eficiência e planejamento. 

Apoiando e orientando o homem do campo, a EMATER auxilia 
desde o mais simples manejo da terra até a implementação da mais 
alta tecnologia. Trabalhando lado a lado com a Secretaria de 
Agricultura, vem desenvolvendo e realizando projetos excepcionais, 
respeitando os costumes e a cultura de cada região. 

Em 1948, no contexto do pós-guerra e do estreitamento de relações 
entre o Brasil e os Estados Unidos, surgiu a Associação de Crédito e 
Assistência Rural - ACAR -, o primeiro serviço de extensão rural 
criado no País. 

Nomeado pelo Governo Mílton Campos como primeiro Presidente 
da Junta Administrativa da ACAR, o curvelano e conterrâneo Paulo 
Salvo, engenheiro agrônomo, hoje com mais de 90 anos, destacou-se 
sobremaneira nos primórdios da extensão rural no Estado. 

No ano de 197 4, criou-se a Empresa Brasileira de Assistência 
Técnica e Extensão Rural - EMBRATER - e, em 1975, a ACAR foi 
transformada na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 
Estado de Minas Gerais - EMATER-MG -, vinculada à Secretaria de 
Agricultura. 

Por que homenagear a EMA TER? Comprovadamente, ela merece o 
respeito de todos nós, mineiros e brasileiros. Em todos esses anos, 
focalizou seus trabalhos de assistência técnica e extensão rural nas 
áreas de agropecuana, bem-estar social, recursos naturais, 
organização rural, meio ambiente, abastecimento e mercado. 

O crescimento da EMATER contribuiu para o desenvolvimento do 
meio rural em nosso Estado, mostrou o grande valor dos nossos 
produtores, alavancou a agricultura familiar, orientou o homem do 
campo com treinamento e assistência e, além de trabalhar com a 
terra, alertou o agricultor para o desenvolvimento sustentável. 
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Para o período de 2004 a 2007, visando aperfeiçoar-se ainda 

mais, juntamente com os funcionários, a EMA TER concentrar-se-á em 
vários projetos estratégicos que envolvem a qualidade de vida dos 
seus funcionários, a criação do plano de cargos e salários e a inclusão 
no SIAFI, demonstrando credibilidade, transparência e seriedade, de 
acordo com o lema de seus dirigentes - "O principal capital é o 
humano, visto que a valorização do pessoal, a qualificação e o 
cuidado com os funcionários são prioridades". Dessa forma, podemos 
entender o motivo de a EMA TER ser considerada uma das melhores 
do Brasil em sua área de atuação. 

Mas, ao falarmos de sua equipe funcional, é relevante mencionar o 
excelente trabalho realizado pelo atual Presidente José Silva Soares, 
engenheiro agrônomo, natural de Carneirinhos, que desde 1989 
trabalha na empresa e atualmente vem exercendo uma vitoriosa 
administração. Na verdade, se o tempo me permitisse, citaria o nome 
de cada um dos abnegados funcionários do órgão, mas como isso é 
impossível, gostaria de parabenizar a todos pelo trabalho, na pessoa 
do funcionário destaque do ano de 2003, Maurício José de Almeida, 
escolhido internamente entre cerca de 300 colegas. 

Há mais uma pessoa de extrema importância para a atual situação 
progressista em que se encontra não só a EMATER, mas também 
outros órgãos da Secretaria, e desejo parabenizá-la: o Secretário de 
Agricultura, Deputado Odelmo Leão, político experiente, administrador 
exemplar e homem que nasceu, cresceu, viveu - e ainda vive - no 
campo e que vem realizando um magnífico trabalho à frente da 
Secretaria. Sua indicação foi uma inspiração extraordinária do 
Governador Aécio Neves, que sabe do valor e da importância do 
produto rural no PIB deste País. 

Receba, pois, caro Secretário, a homenagem deste Deputado e de 
todo o Legislativo mineiro pelo trabalho que V. Exa. vem realizando 
para resgatar a credibilidade das ações de nossa Secretaria. 

Após 55 anos de intenso trabalho da EMATER, já tendo sido 
homenageada por diversos segmentos, sinto-me honrado em poder 
participar de seu sucesso, oferecendo esta reunião de hoje, com a 
absoluta certeza de que ela merece muito mais reconhecimento do 
Legislativo mineiro e de todos. A homenagem ora prestada é muito 
justa. 
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Peço a Deus que continue a iluminar os homens que dirigem 

essa instituição e todos os seus funcionários, para que continuemos a 
reconhecer e prestigiar o trabalho da EMA TER, que ainda tem muito a 
oferecer em prol do proprietário rural e do ruralismo no Estado. 

Parabéns a todos! Parabéns à EMATER pelos 55 anos de 
existência! 

Palavras do Secretário Odelmo Leão Carneiro 
Exmo. Sr. Presidente Rêmolo Aloise, na sua pessoa, quero 

cumprimentar toda a Assembléia Legislativa. Senti-me muito honrado 
ao receber a Medalha da Ordem do Mérito Legislativo de suas mãos e 
quero dividir essa honra com toda a Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais, pois, sozinho, ninguém faz nada. Se algo acontece em nossas 
vidas, isso se dá devido ao fato de termos a nosso lado companheiras 
e companheiros que lutam por um objetivo maior: o nosso Estado. 
Muito me honra o título recebido. Muito obrigado. 

Exmos. Srs. José Silva Soares, Presidente da EMATER e meu 
companheiro de trabalho; e Baldonedo Napoleão, boa tarde. 

Meu caro Doutor Viana, quero cumprimentá-lo pela iniciativa de 
promover este ato solene para homenagear esta grande empresa de 
Minas Gerais, a EMA TER. 

Deputado Doutor Viana, em nome da EMA TER, agradeço a V. Exa. 
e a toda a Assembléia Legislativa por mais este ato generoso de apoio 
e de aplauso à nossa querida empresa. 

Caro Eduardo Brandão, companheiro da RURALMINAS, Dr. Altino, 
senhoras e senhores, Srs. Deputados, autoridades de órgãos federais 
presentes, companheiras e companheiros da EMATER, não preparei 
nada, preferi deixar o meu coração falar. 

No dia 2/1/2003, quando aqui cheguei, convocado pelo Governador 
Aécio Neves, muitas pessoas disseram-me muito a respeito da 
EMATER e das outras empresas da nossa Secretaria de Agricultura. 
A essas pessoas que se aproximaram de mim, talvez com o intuito de 
tirar-me o estímulo e o ânimo, disse que gosto de enfrentar o que é 
difícil. O maior carinho que pude receber nestes 11 meses foi ter ao 
meu lado a EMATER, a EPAMIG, a RURALMINAS e o IMA. José 
Silva, não pretendo tirar o brilho desta homenagem, mas poder 
também dizer aos nossos outros colegas de trabalho que somos uma 
só família com um objetivo apenas: inserir Minas Gerais em seu 
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devido lugar. 

Neste 55° aniversano da EMATER, digo a esses abnegados 
companheiros e companheiras, do mais alto ao mais baixo escalão, 
que é uma maravilha contar com vocês! Como Minas Gerais é feliz em 
ter a sua EMA TER! 

Vocês sabem o que significa a EMATER para um agricultor? 
Certamente não sabem, porque quem convive diariamente com seu 
trabalho não percebe o que acontece à sua volta. A EMATER, para 
nós, produtores rurais, é o seguinte: um popular perguntou a um poeta 
baiano, que dizia que uma andorinha só não fazia verão, o que essa 
ave significava, então respondeu-lhe que significava o prenúncio do 
verão. A EMATER, ao chegar ao produtor rural, pequeno, médio ou 
grande, significa a esperança, ou seja, o prenúncio do verão. Vocês 
levam, à agricultura familiar e à de larga escala, os seus 
ensinamentos, a sua prática, a sua esperança, o seu amor e a sua 
vida, para que possam cumprir a nobre tarefa de produzir alimentos 
para os mineiros e brasileiros, contribuindo para aumentar as divisas 
do nosso País. 

Isso é o que significam para nós, produtores rurais. Recordo-me dos 
seus primeiros passos em Minas Gerais, ou seja, das instalações dos 
primeiros leilões na região do Triângulo. Nessa ocasião, tive a 
oportunidade de estar no Sindicato Rural de Uberlândia e de poder 
iniciar algo em que ninguém acreditava e que hoje o Brasil todo 
pratica. Vejam um exemplo. Na agricultura familiar, vocês mostram ao 
produtor rural como produzir, como confeccionar, como fazer o doce 
caseiro, como comercializar e como promover os encontros sociais da 
zona rural. Isso é a EMATER, ou seja, um sentimento puro que todos 
gostaríamos de ter sempre no coração. Por isso, não escrevi nada. 
Vim dizer-lhes o que sinto e o que representam para nós, produtores 
rurais: dignidade, trabalho e sacrifício. 

Conheço o sacrifício, a luta de vocês. Tentarei recordar-me do que 
disse durante a posse do Presidente José Silva: temos o desafio de 
crescer mais que o Brasil. Crescendo mais que o Brasil, 
recuperaremos nossa Minas Gerais e, assim, poderemos sonhar com 
novos dias. Em 11 meses de trabalho, juntos, assumimos a Secretaria 
e a EMATER. O Brasil cresceu 112%, nos últimos 13 anos, e Minas 
Gerais, 43%; no último ano, o Brasil cresceu 26,7%, enquanto Minas 
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cresceu 14%; neste ano, os primeiros sinais, os primeiros 
movimentos permitem-nos ter esperança de que, na safra agrícola de 
2003-2004, o crescimento do Brasil será de 4,2%, e o de Minas 
Gerais, de 5,2%. Esse é o resultado do trabalho que conjuntamente 
estamos realizando. 

Portanto, a cada um de vocês, quero deixar meu profundo 
agradecimento e dizer-lhes o quanto é bom tê-los como parceiros; 
como é bom ter nossa EMA TER; como foi bom, em 1991, quando 
Fernando Collor de Mello era Presidente da República e a EMATER 
estava para fechar, termos ido ao Presidente e conseguirmos liberar 
em torno de R$23.000.000.000,00 - não sei se esse número está 
correto - para a extensão rural do Brasil. Vejam como foi bom 
acreditar! Portanto, o Secretário de Agricultura de Minas Gerais só 
tem uma coisa a dizer-lhes: parabéns pelo 55° aniversário da 
EMA TER! Realmente, vocês são os abnegados da agricultura mineira. 
Continuem assim. Que Deus abençoe suas famílias e cada um de 
vocês! Um abraço fraterno do companheiro de trabalho, Secretário 
Odelmo Leão! Obrigado. 

Exibição de Vídeo 
O locutor - Neste instante, passaremos à exibição de um vídeo 

institucional da EMA TER. 
- Procede-se à exibição do vídeo. 

Palavras do Sr. José Silva Soares 
Exmo. Sr. Deputado Rêmolo Aloise; Exmo. Sr. Odelmo Leão, nosso 

grande líder da agricultura mineira; Exmo. Sr. Baldonedo Arthur 
Napoleão; Exmo. Sr. Eduardo Brandão; Exmo. Sr. Dr. Altino 
Rodrigues Neto; especialmente, Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, 
nosso amigo, de quem nos orgulhamos por estar homenageando a 
EMATER, nesta data; Exmos. Srs. Deputados presentes; senhoras, 
senhores, Presidentes, representantes de entidades, colegas da 
EMATER, neste momento histórico e importante para a agricultura 
mineira, primeiramente, queremos agradecer, em nome de cada um 
dos funcionários da EMATER, esta homenagem feita pelo Deputado 
Doutor Viana. Vinda da Casa do povo mineiro, ela é uma honra. 
Engrandece a todos os mineiros a EMATER estar presente em mais 
de 85% dos municípios deste Estado. Isso aprofunda ainda mais 
nossos compromissos sociais da extensão rural, nossa vontade, 
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nossa coragem e nosso entusiasmo em cumprir, em nome do 
Governo de Minas, as atribuições que nos competem nos trabalhos 
para o desenvolvimento sustentável de todos os municípios mineiros. 

A EMATER, pioneira no Brasil, chega aos 55 anos de existência 
revigorada com o apoio e a força do Legislativo de Minas Gerais, 
numa parceria diferenciada, em nome dos elevados direitos das 
famílias rurais a uma vida de melhor qualidade. A agricultura familiar 
necessita e espera o apoio e a parceria do poder público, em todos os 
seus níveis, para continuar sua contribuição para o desenvolvimento 
econômico e social de Minas Gerais, com geração de renda, 
oportunidades e negócios, a partir do agronegócio e da agricultura. 

Com o apoio do Poder Legislativo Estadual, absolutamente 
comprometida com as diretrizes do Governador Aécio Neves e com a 
forte liderança do Secretário de Agricultura, Deputado Federal Odelmo 
Leão, a EMATER de Minas Gerais segue coesa e comprometida em 
cumprir sua missão institucional: contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida das famílias rurais, tendo em perspectiva o 
desenvolvimento sustentável de toda a sociedade mineira. 

São grandes os desafios não só para a recuperação, mas para 
recolocar Minas Gerais no cenário da agricultura nacional. Podem ter 
certeza de que é uma das bases para a qualidade de vida que se quer 
melhor para todos. São auspiciosos os resultados alcançados nesse 
processo de recuperação, coordenado pela Secretaria, como o próprio 
Secretário mencionou. São animadores os resultados iniciais nestes 
11 meses de Governo Aécio Neves. Inicia-se também um momento 
histórico em Minas Gerais, onde se inaugura uma nova maneira de 
fazer política agrícola. 

Pela primeira vez na história, o Governo Estadual empreendeu um 
processo participativo para o planejamento do setor agrícola. Foram 
realizadas, sob a liderança do Secretário Odelmo Leão, 700 
conferências municipais, 18 regionais e 1 estadual, nas quais cada 
produtor, cada componente de cada cadeia produtiva pôde expressar 
seus sentimentos, os problemas que a comunidade ou o município 
enfrentam, as possíveis soluções e com que cada um dos parceiros 
poderá ou pode contribuir para que Minas Gerais reconquiste seu 
papel. Assim, obtivemos, pela primeira vez na história de Minas 
Gerais, a radiografia, a cartilha para se desenvolver Minas Gerais, que 
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o Secretário tem defendido arduamente. 

Nós, da EMA TER, temos recebido consultas de outras EMATERs e 
de órgãos de outros Estados. Sabemos como fazer esse 
mapeamento. É a primeira vez que se começa a construir a política 
agrícola a partir de onde os resultados ocorrem. Minas Gerais jamais 
se esquecerá, e a EMATER sente-se honrada de poder contribuir 
nesse momento tão importante para nós, funcionários da empresa, e 
para a agricultura mineira. 

Essa convocação de parcerias para a retomada do desenvolvimento 
do setor agrícola a partir desse diagnóstico reflete bem a 
determinação e a força do Governo de Minas para a mobilização ern 
busca do crescimento econômico do Estado e superação das imensas 
desigualdades sociais. Esse movimento inovador demonstra ainda, de 
forma irreversível, a crença do Governo Aécio Neves na formação de 
parcerias como uma das forças a sustentar um projeto de recuperação 
econômica e social dessa envergadura. 

Por toda Minas Gerais, conforme determina a Constituição, que foi 
elaborada por esta Casa - exemplo para o País -, os agricu1tores 
familiares estão sendo assistidos pelo serviço de extensão rural de 
Minas. Evidentemente, a totalidade dos produtores não tem como 
receber uma assistência direta, mas com certeza a grande maioria 
usufrui desses serviços, troca experiências com as famílias 
diretamente assistidas e, assim, se beneficia de alguma forma com a 
assistência e os programas de trabalho realizados pela extensão e por 
seus mais diversos parceiros. 

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, senhoras e senhores, caros 
colegas da extensão rural e da EMATER, por determinação do 
Governador, temos a satisfação e a responsabilidade de estar à frente 
dessa instituição, com o gerenciamento estadual de dois dos maiores 
programas estruturadores do Governo de Minas. Um deles é o 
AGROMINAS, da cafeicultura, que representa 42% das exportações 
mineiras e 50% da produção de café do Brasil. Se Minas fosse um 
país, seria o segundo maior produtor de café. O segundo programa é 
o Minas sem Fome. É o braço forte do Governo de Minas para 
combater a insegurança alimentar que assola aproximadamente 4 
milhões de mineiros. Nós, extensionistas, agradecemos essa 
confiança. É uma honra participar de uma tarefa com objetivos tão 
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nobres. Agiremos em todas as etapas para colocar esse dois 
programas num processo de desenvolvimento sustentável. O objetivo 
do Minas sem Fome é acabar com a fome e a desnutrição que 
atingem populações em risco social, promovendo a cidadania e a 
inclusão social por meio do trabalho agrícola e de outras atividades de 
interface com o agronegócio, que representa aproximadamente 82% 
dos municípios mineiros, pois o setor agropecuário é a primeira ou 
segunda atividade econõmica desses municípios. 

Essa abordagem inovadora na resolução de um dos mais graves 
problemas brasileiros certamente será mais uma marca da tradição de 
pioneirismo e compromisso social que animam a extensão rural 
mineira, reconhecidamente um exemplo para os serviços de extensão 
dos demais Estados brasileiros. 

Em nome de todos os colegas da EMATER que estão trabalhando 
neste momento para garantir que Minas atinja essa pujança, 
agradecemos à Assembléia Legislativa, às Deputadas, aos Deputados 
e, de forma especial, cumprimentamos o Secretárió pelo recebimento 
da Medalha do Mérito Legislativo. Parabéns. Particularmente, 
agradecemos ao Deputado Doutor Viana, que num ato de grandeza 
presta esta homenagem não a nós, da EMATER, mas à maioria dos 
mineiros que sabem que a EMATER é imprescindível para a 
agricultura mineira. 

Estamos às ordens dos senhores em qualquer lugar, no campo, nos 
municípios, aqui em Belo Horizonte, atuando em parceira com os 
produtores rurais e todos os componentes da cadeia produtiva do 
agronegócio em sua nobre missão de produzir alimentos para a 
segurança alimentar e gerar recursos e divisas para investimentos 
necessários à qualidade de vida da sociedade, criando o que mais 
buscamos para este País, empregos, e conquistando a cada dia 
novas possibilidades tecnológicas e econom1cas para o 
desenvolvimento sustentável de toda a sociedade mineira. Em nome 
da EMATER, agradecemos, de coração, a esta Casa. É uma honra 
estarmos aqui hoje. Muito obrigado. 

Apresentação Musical 
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a canção "Cio da 

Terra", executada pelo Subtenente Roberto Oliveira, saxofonista da 
Polícia Militar, a quem esta Assembléia Legislativa agradece. 
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- Procede-se à apresentação musical. 

Entrega de Placa 
O locutor - Neste momento, o Presidente desta solenidade, 

Deputado Rêmolo Aloise, fará a entrega ao Sr. José Silva Soares de 
uma placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes dizeres. (-
Lê:) 

"Minas Gerais se orgulha de possuir um excelente instrumento no 
setor agrícola, uma entidade que trabalha pelo desenvolvimento 
sustentável de toda a sociedade mineira: a EMATER-MG. Dedicada à 
melhoria das condições de vida e de trabalho no meio rural, a 
empresa tem proporcionado diversos benefícios à comunidade, como 
a inclusão social de grupos marginalizados e a redução dos 
desequilíbrios regionais e dos índices de violência. A homenagem do 
Legislativo Estadual à Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
Rural do Estado de Minas Gerais pelos seus 55 anos de fundação. 

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Deputado Doutor Viana 
para participar do ato de entrega da placa. 

- Procede-se à entrega da placa. 
Palavras do Sr. Presidente 

Exmos. Srs. José Silva Soares, Secretário Odelmo Leão Carneiro, 
Baldonedo Arthur Napoleão; Eduardo Brandão, Altino Rodrigues Neto, 
Deputado Doutor Viana, senhoras e senhores, caros colegas 
Deputadas e Deputados presentes, a homenagem ora prestada à 
EMATER-MG é o reconhecimento desta Assembléia Legislativa aos 
55 anos de bons serviços levados ao meio rural e que resultam na 
melhoria da qualidade de vida de toda a população do Estado. 

Ao atender, pela assistência técnica, os pequenos produtores rurais, 
e ao executar programas de incentivo ao associativismo e 
cooperativismo voltados para a educação rural e difusão de novas 
tecnologias, a EMATER-MG promove, em última instância, o 
desenvolvimento sustentado de toda a sociedade mineira. Seus 
programas, geradores de emprego e renda, além de contribuírem para 
a fixação do homem à terra, evitando o êxodo rural, funcionam como 
diques de contenção à expansão da favelização e da violência urbana. 

Uma agropecuária dinâmica e competitiva é o grande resultado 
advindo das ações da EMATER, em sintonia com a Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pela integração ao mercado do 
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setor produtivo rural e com a organização da agricultura familiar 
dando sustentação à agroindústria. Hoje, os trabalhadores rurais 
mineiros, vivenciando a agricultura familiar, são responsáveis pelo 
fornecimento de grande parte dos produtos da cesta básica, como o 
arroz e o feijão. Entre esses trabalhadores, muitos são assentados da 
reforma agrária que procuram estruturar suas unidades produtivas. 

Quando, em 1948, no contexto mundial do pós-guerra, foi criada a 
Associação de Crédito Rural - ACAR -, sua filosofia era "ajudar a 
família rural a ajudar a si mesma". Transformada em EMATER em 
1975, a empresa atravessou a crise dos anos 80 depois que o Banco 
Central desobrigou a assistência técnica nos projetos de crédito rural. 
Mas a EMATER recuperou-se pouco a pouco e voltou, felizmente, a 
impulsionar o atendimento às comunidades rurais, fazendo surgir 
novas cooperativas, conselhos comunitários, associações de compra 
e venda e estimulando a agroindústria caseira e o agroartesanato. 

A EMATER-MG, na atualidade, não garante apenas o 
abastecimento do Estado pela produção agropecuária. Garante, 
também, a preservação ambiental pelos cuidados com os recursos 
naturais. Tornou-se responsável tanto pelo aumento da arrecadação 
de impostos quanto pela redução dos desequilíbrios regionais. 

Minas Gerais precisa que a EMATER-MG continue viva, atuante, 
dialogando com os pequenos produtores rurais e suas famílias. Queira 
pois, em nome de seus funcionários e técnicos, caro Presidente José 
Silva Soares, receber os cumprimentos desta Casa e dos 
representantes do povo mineiro. Muito obrigado. 

ATA DA a• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 
ANEL RODOVIÁRIO, EM 11/11/2003 

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Fábio Avelar, Gustavo Valadares e André Quintão, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Leonardo Quintão e Sidinho do Ferrotaco. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, 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 discutir, a 
pedido dos Deputados Fábio Avelar e André Quintão, o tema " O Anel 
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Viário de Contorno Norte da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte". e comunica o recebimento da seguinte correspondência: 
oficio do Presidente da BHTrans comunicando sua ausência à 
audiência pública e indicando o Sr. Hélio Geraldo Rodrigues para 
representá-lo. A Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os 
convidados, que discorrerão sobre anel viário de contorno norte da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Registra-se a presença dos 
Srs. Ramon Vítor César, assessor do Secretário de Estado de 
Transportes e representante do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, 
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão; Hélio Geraldo 
Rodrigues Costa Filho, Diretor de Ação Regional e Operação, 
representante do Presidente da BHtrans; do Major Antônio Carvalho, 
representante da Polícia Militar Rodoviária Estadual; dos Srs. Antônio 
Alves da Silva, do 8° CONSEPE; Natanael Alcântara; Radamés e 
João Bosco, do NEPAL; José Élcio Santos Montese, do DER-MG; 
Itamar Arruda, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Lúcio 
Carvalho, Presidente da CONTÉCNICA; Alexandl-e de Oliveira, do 
DNIT, e Benerval Alves Laranjeira Filho, da FEAM, os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência tece suas 
considerações iniciais na qualidade de autor do requerimento que deu 
origem ao debate; logo após, passa a palavra aos convidados, para 
que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla 
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
Fábio Avelar, Presidente - Gustavo Valadares - André Quintão -

Célio Moreira. 
ATA DA 29• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE, EM 

20/11/2003 
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Fahim Sawan, Carlos Pimenta, Célio Moreira e Neider Moreira, 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Leonídio Bouças. Havendo número regimental, o Vice-
Presidente, Deputado Fahim Sawan, no exercício da Presidência, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
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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 o possível encerramento do atendimento fisioterápico no 
Hospital Júlia Kubitschek e do atendimento do Hospital São Paulo 
pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Presidência lê a 
correspondência da Sra. Eliane de Souza, Presidente da Sociedade 
Mineira de Pediatria, e do Sr. Mário Lavorato da Rocha, Presidente do 
Comitê de Defesa Profissional, manifestando a sua preocupação com 
as condições de trabalho dos médicos lotados no CTI Pediátrico da 
Santa Casa de Belo Horizonte e solicitando sejam tomadas as 
providências necessárias para que o problema se resolva. A 
Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os seguintes 
convidados: Sr.Hely Tarqüínio, Secretário Adjunto da Secretaria de 
Estado de Saúde; Sra. Roseli da Costa Oliveira, Gerente de 
Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Srs. 
José Maria Ribeiro Bastos Filho, Diretor do Hospital Júlia Kubitschek; 
Edward Tonelli, Diretor- Clínico do Hospital São Paulo; Sras. Maria 
Geralda Fernandes Carvalho, Presidente do Conselho de Saúde do 
Hospital Júlia Kubitschek; Tereza Cristina Stopa, líder da Comissão de 
Fisioterapia do Hospital Júlia Kubitschek; Srs. Anselmo José 
Domingos, Assessor do Vereador José Domingos Filho, e Thiago 
Sávio Moreira Possas, Diretor do Sindicato dos Fisioterapeutas e 
Terapeutas Ocupacionais de Minas Gerais, os quais são convidados a 
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado 
Célio Moreira, autor do requerimento que deu origem ao debate, para 
suas considerações iniciais. O Presidente registra, ainda, a presença 
dos Srs. Adão Ferreira de Morais, Diretor-Clínico da Rede FHEMIG do 
Hospital Júlia Kubitschek; Dalmo José de Oliveira, Diretor do Hospital 
São Paulo; da Sra. Valéria Kalil, fisioterapeuta e profissional da área 
da saúde de Uberaba; e do Sr. José Tarcisio Portela, Presidente da 
Comissão de Ética do Hospital São Paulo. Logo após, o Presidente 
passa a palavra aos convidados, pela ordem acima mencionada, para 
que façam sua exposição. Abertos os debates, segue-se ampla 
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
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para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente - Carlos Pimenta - Fahim Sawan - Neider 

Moreira. 
ATA DA 25a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, EM 25/11/2003 
Às 1 Oh15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Alberto Bejani, Sargento Rodrigues, Leonardo Moreira e Rogério 
Correia membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Alberto Bejani, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a tratar de 
assuntos de interesse da Comissão. Passa-se à 2a Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Na fase de discussão do 
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1 .136/2003, do 
Deputado Célio Moreira, é concedida vista ao Deputado Rogério 
Correia. 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 Adalclever Lopes, em que solicita a realização de 
audiência pública conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de 
Segurança Pública para discutir a superlotação da cadeia pública de 
Caratinga, a realizar-se nesse município; Sargento Rodrigues (3), em 
que solicita a realização de audiência pública desta Comissão no 
Município de Lavras para tratar das precárias condições de 
funcionamento da cadeia pública local; em que pede seja consignada 
nos anais desta Casa manifestação de aplauso aos policiais do 1° 
Distrito de Polícia Civil de Justinópolis pela investigação bem-sucedida 
dos fatos relativos ao latrocínio de Clóvis Mendes Viana Jr., ocorrido 
em 24/9/2003; e em que pleiteia seja enviado ofício ao Secretário de 
Desenvolvimento Social e Esportes, solicitando-lhe a avaliação da 
possibilidade de incluir o Sr. Heleno Maia Santos Marques do 
Nascimento no programa Pró-Vita. Cumprida a finalidade da reunião, 
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a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser 
realizada no dia 26/11/2003, às 10h15min, na sala das Comissões, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
Sargento Rodrigues, Presidente- Marília Campos- Alberto Bejani. 

ATA DA 25• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, EM 25/11/2003 

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Paulo Cesar e Olinto Godinho e a Deputada Cecília Ferramenta, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Cecília 
Ferramenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a aprecar a 
matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofícios do 
Sr. Celso Arantes Brito, Ex-Prefeito Municipal de Frutal, 
encaminhando proposta do Movimento Seremos Três, cujo objetivo é 
a divisão do Estado de Minas Gerais em três Estados diferentes; e do 
Sr. Aristides Vieira, Subsecretário de Assuntos Municipais, prestando 
informação relativa ao Requerimento no 944/2003. Passa-se à 2• Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s 
1.824/2003, da Deputada Maria Tereza Lara, e 1.828/2003, da 
Comissão Especial da Cafeicultura Mineira. Passa-se à 3• Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
da Comissão. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 866/2003. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
Paulo Cesar, Presidente - Cecília Ferramenta - Olinto Godinho. 

ATA DA 29• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM 
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25/11/2003 

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Célio Moreira, Gil Pereira e Laudelino Augusto, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Alencar da Silveira Jr e Fábio Avelar. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Laudelino 
Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e a se discutirem e votarem proposições da 
Comissão. Passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados 
os Requerimentos n°s 1 .833, 1 .843 e 1 .844/2003. 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 e 
Dinis Pinheiro, em que solicitam audiência pública para discutir a volta 
dos trens de passageiros, conforme matéria publicada no jornal 
"Estado de Minas" de 25/11/2003; Célio Moreira, em que solicita 
audiência pública para debater, o descumprimento, pela Telemar, da 
obrigatoriedade de distribuição de lista telefônica e a possível venda 
irregular de anúncios pela empresa Telelista; e da Comissão de 
Participação Popular, em que solicita a realização de fórum de 
Estudos sobre o transporte ferroviário no Estado. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Sidinho do Ferrotaco - Roberto Carvalho. 

ATA DA 32• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 26/11/2003 

Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Domingos Sávio, Paulo Piau, Dinis Pinheiro, Fábio Avelar e Antônio 
Júlio (substituindo este ao Deputado Leonardo Quintão, por indicação 
da Liderança do PMDB) e a Deputada Jô Moraes, membros da 
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supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado 
Adalclever Lopes. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento da Deputada Jô Moraes, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta, acusa o recebimento do Projeto de Lei n° 1.011/2003, no 1° 
turno e comunica que designou o Deputado Paulo Piau para relatá-lo. 
Passa-se à 18 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua 
vez, os pareceres pela aprovação, no 1 o turno, dos Projetos de Lei n°s 
5/2003 na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, e com as Emendas nos 1 a 3 (relatora: 
Deputada Jô Moraes); e 102/2003 na forma do Substitutivo no 1. Na 
oportunidade, é rejeitada emenda do Deputado lrani Barbosa ao 
parecer da relatora, Deputada Jô Moraes, sobre o Projeto de Lei no 
102/2003. O parecer sobre o Projeto de Lei no 1.083/2003, no 1 o turno, 
deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental 
pelo relator, Deputado Domingos Sávio. Na fase de discussão dos 
pareceres sobre os Projetos de Lei n°S 42 e 1 .080/2003, que 
concluem pela aprovação das matérias (relator: Deputado Dinis 
Pinheiro), 44/2003, que conclui pela aprovação da matéria (relator: 
Deputado Domingos Sávio) e 207/2003, que conclui pela rejeição da 
matéria (relator: Deputado Fábio Avelar). O Presidente defere pedidos 
de vista da Deputada Jô Moraes. Passa-se à 2• Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um 
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°S 1 .826, 1.829, 
1.834, 1.857 e 1.861/2003. Passa-se à 3" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, em que solicita seja realizada audiência pública desta 
Comissão para discutir a proposta de criação do cargo de Contador 
Público do Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
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Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, às 17 horas, 
para apreciar os Projetos de Lei n°s 1.004 e 1.083/2003, e amanhã, às 
1 O horas, para apreciar os Projetos de Lei Complementar n°s 42 e 
44/2003 e os Projetos de Lei nos 207 e 1.080/2003, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar - Dalmo Ribeiro Silva -

Jõ Moraes - Leonardo Ouintão. 
ATA DA 33a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 26/11/2003 
Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Domingos Sávio, Leonardo Quintão, Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Piau, 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os 
Deputados lvair Nogueira, Antõnio Júlio, Adalclever Lopes e José 
Henrique. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Leonardo Ouintão, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a discutir, em audiência pública, a situação da 
Defensoria Pública do Estado e a efetiva aplicação de sua Lei 
Orgânica. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os 
convidados, que discorrerão sobre o assunto supracitado. Registra-se 
a presença dos Srs. Glauco David de Oliveira Sousa, Presidente da 
Associação dos Defensores Públicos - ADEP -; Leopoldo Portela 
Júnior, Presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos -
ANADEP -; Marlene Oliveira Nery, Defensora Pública-Geral do 
Estado; Mariane Ribeiro Bueno Freire, Procuradora-Chefe da 
Consultoria Juridica, representando o Sr. José Bonifácio Borges de 
Andrada, Advogado-Geral do Estado; Roberto Reis, Diretor de 
Eventos, representando o Presidente da Associação dos Defensores 
Públicos do Estado do Rio de Janeiro, 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 das notas taquigráficas. 
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Cumprida a finalidade da reumao, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Leonardo 

Quintão. 
ATA DA 34" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 26/11/2003 
Às 17 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Piau, Fábio Avelar e 
Antônio Júlio (substituindo este ao Deputado Leonardo Ouintão, por 
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada 
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Adalclever Lopes 
e lvair Nogueira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se 
à 1 • Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 
2° turno, do Projeto de Lei no 1 .004/2003 (relator: Deputado Fábio 
Avelar). O parecer sobre o Projeto de Lei no 1.083/2003, no 1° turno, 
deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental 
pelo relator, Deputado Domingos Sávio. Passa-se à 3" Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos dos Deputados Domingos Sávio, Dalmo 
Ribeiro Silva, José Henrique, Antônio Júlio e Adalclever Lopes, em 
que solicitam empenho dos Líderes dos partidos políticos desta Casa 
na apresentação de emendas ao projeto de lei orçamentária, em 
tramitação nesta Casa, com o objetivo de se destinarem recursos 
financeiros necessários à efetiva estruturação da Defensoria Pública 
Estadual. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
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Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Leonardo 
Quintão - Jô Moraes. 
ATA DA 158 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 27/11/2003 
Às 9h40min, comparece no Plenário da Câmara Municipal de 

Contagem a Deputada Maria José Haueisen, membro da supracitada 
Comissão. Está presente, também, a Deputada Marília Campos. 
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria José 
Haueisen, declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso 111, 
do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada, e a subscreve. A Presidência informa que a 
reunião se destina a debater, em audiência pública, a repercussão 
ambiental dos loteamentos na bacia da lagoa Várzea das Flores. A 
seguir, a Presidente registra a presença dos Srs. José Carlos Juca 
Camargos, Secretário de Meio Ambiente de Contagem; Vereadora 
Letícia da Penha, Conselheira do Meio Ambiente de Contagem; Odair 
Santos Júnior, Assessor da Presidência do CREA-MG; Valter Vilela 
Cunha, Superintendente de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da 
COPASA-MG; Cristina Maria de Oliveira, Presidente da ONG 
AMASCA e Diretora da Escola Municipal Carlos Drummond de 
Andrade, e Antônio Costa Neto, Presidente do Centro Industrial de 
Contagem, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A 
Presidência recebe da Sra. Adélia Batista de Melo, integrante do 
Movimento de Defesa da Várzea das Flores da Paróquia Jesus 
Operário, documentos contendo denúncias e fotos das irregularidades 
objeto da reunião e, em seguida, concede a palavra à Deputada 
Marília Campos, autora do requerimento que deu origem ao debate, 
para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos 
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
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Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Fábio Avelar -

Leonardo Quintão. 
ATA DA 3• REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS 
DAS COMISSÕES PERMANENTES- ART. 204, § 1", DO 

REGIMENTO INTERNO- EM 27/11/2003 
Às 11 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Jayro Lessa, José Henrique e Sebastião Helvécio, 
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; 
André Quintão, Maria Olívia, Ricardo Duarte e Vanessa Lucas, 
membros da Comissão de Membros das Comissões Permanentes -
art. 204, § 1", do Regimento Interno. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado José Henrique, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta. Passa-se à 1 • Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado José 
Henrique, relator do Projeto de Lei n" 1.117/2003, em turno único, 
solicita distribuição de avulsos do seu parecer, que conclui pela 
aprovação da matéria com as Emendas n"s 2, 11, 12, 13, 15 e 21, as 
subemendas que receberam o n"1 às Emendas n"s 1, 4, 9, 1 O, 14, 17 
e 20 e pela rejeição das Emendas n"s 3, 8 e 18. Ficam prejudicadas 
as Emendas n"s 5, 6, 7, 16 e 19. O Deputado Sebastião Helvécio, 
relator do Projeto de Lei n° 1.118/2003, em turno único, solicita 
distribuição de avulsos do seu parecer, que conclui pela aprovação da 
matéria com as Emendas n°s 3, 4, 6, 7, 11, 14, 22, 26, 27, 34, 41, 46, 
47, 48, 55, 60, 65, 67, 70 a 85 e as subemendas que receberam o n° 1 
às Emendas n"s 5, 9, 1 O, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 30, 35, 36, 
38, 39, 40, 50, 51, 53, 54 e 61 apresentadas e pela rejeição das 
Emendas n°s 1, 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15 a 21, 23, 24, 25,28 a 33,35 
a 40, 42 a 45, 49 a 54, 56 a 59, 61 a 64, 66, 68 e 69. Ficam 
prejudicadas, com a aprovação das subemendas mencionadas, as 
Emendas n"s 5, 9, 1 O, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 30 , 35, 36, 
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38, 39, 40, 50, 51, 53, 54 e 61. Com a aprovação da Emenda n° 72, 
fica também prejudicada a Emenda n° 59. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para as prox~mas reumoes 
conjuntas, dia 2/12/2003, às 1 O horas e às 14h30min, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo - José Henrique - André 

Ouintão - Bonifácio Mourão - Marília Campos. 
ATA DA 28a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 27/11/2003 
Às 11 h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, Doutor Viana, José 
Henrique, Mauro Lobo e Sebastião Helvécio, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Sebastião Helvécio , dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se 
à 1• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O 
Presidente faz retirar da pauta o Projeto de Lei Complementar no 
41/2003 e os Projetos de Lei n°s 1.080 e 1.083/2003, por não 
cumprirem pressupostos regimentais. Após discussão e votação, é 
aprovado o parecer pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei 
n°890/2003 na forma do vencido no 1 o turno (relator: Deputado 
Ermano Batista); e pela aprovação, no 1 o turno, dos Projetos de Lei 
n°s 982/2003 na forma do Substitutivo n°1 da Comissão de 
Constituição e Justiça, com a Emenda no 1 (relator: Deputado Mauro 
Lobo). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado 
Sebastião Helvécio, que conclui pela aprovação, no 1 o turno, do 
Projeto de Lei n° 1 .081/2003 na forma do Substitutivo n° 1, são 
apresentadas as Propostas de Emenda nos 1 e 2, do Deputado Jayro 
Lessa, e 3, do Deputado Ermano Batista. Colocado em votação, é 
aprovado o parecer, com votos contrários dos Deputados Jayro Lessa 
e Chico Simões. Logo após, são aprovadas as Propostas de Emenda 
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n°s 1 e 3, que receberam parecer favorável do relator, e é rejeitada 
a Proposta de Emenda no 2, que recebeu parecer contrário do relator. 
Registra-se voto contrário do Deputado Jayro Lessa. Na fase de 
discussão do parecer do relator, Deputado Mauro Lobo, que conclui 
pela aprovação, no 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.182/2003 na forma 
do Substitutivo n° 2, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão 
de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, são apresentadas as 
Propostas de Emenda n°s 1, da Deputada Ana Maria Resende, e 2, do 
Deputado Weliton Prado. A Proposta de Emenda no 1, da Deputada 
Ana Maria Resende, fica prejudicada, por já ter sido contemplada no 
parecer do relator. Colocado em votação, é aprovado o parecer, com 
votos contrários dos Deputados Chico Simões e Sebastião Helvécio. 
Logo após, é rejeitada a Proposta de Emenda no 2, que recebeu 
parecer contrário do relator. Na fase de discussão do parecer do 
relator, Deputado Doutor Viana, que conclui pela aprovação do Projeto 
de Lei no 1.082/2003 com a Emenda no 11, e pela rejeição das 
Emendas nos 1 a 5, da Comissão de Constituição e Justiça, e as 
Emendas n°s 6 a 1 O, da Comissão de Administração Pública, o 
Presidente defere pedido de vista do Deputado Sebastião Helvécio. O 
Projeto de Lei n° Complementar n° 41/2003 tem sua votação adiada, 
atendendo-se a requerimento do Deputado José Henrique, aprovado 
pela Comissão. 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 Jayro Lessa, em que pleiteia 
sejam solicitadas à COPASA-MG todos os dados disponíveis na 
empresa acerca de procedimentos investigatórios ou de inquéritos 
civis em andamento no Ministério Público Estadual que tenham como 
objetivo a apuração de eventuais irregularidades cometidas na 
empresa; e Laudelino Augusto, em que solicita a realização de 
audiência pública, com convidados que menciona para discutir fatos 
relacionados com o financiamento de obras pela COMIG, no período 
de 1999 a 2002. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia 2/12/2003, às 
1 Oh30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
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ATA DA 35a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 27/11/2003 

Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Jõ Moraes 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 Domingos Sávio, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1 a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres 
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão 
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
aprovação, no 2° turno, dos Projetos de Lei nos 1 ~006/2003 na forma 
do vencido em 1 o turno (relator: Deputado Leonardo Quintão), 
1.007/2003 na forma do vencido em 1 o turno (relator: Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva), 1.008/2003 na forma do vencido em 1 o turno (relator: 
Deputado Fábio A velar), 1.018/2003 na forma do vencido em 1 o turno 
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição); 
pela aprovação, no 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.080/2003 e do 
Projeto de Lei Complementar no 42/2003 (relator: Deputado Dinis 
Pinheiro); e pela rejeição do parecer do Projeto de Lei no 207/2003 
(relator: Deputado Fábio Avelar). O parecer sobre o Projeto de Lei n° 
44/2003, no 1 o turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação 
de prazo pelo relator, Deputado Domingos Sávio. O presidente 
determina a distribuição em avulso do parecer pela aprovação do 
Projeto de Lei no 19/2003 e pela rejeição do substitutivo da Comissão 
de Constituição e Justiça (relator: Deputado Domingos Sávio). Passa-
se à 3a Fase do 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 
Leonardo Quintão, Domingos Sávio, Fábio Avelar e Dalmo Ribeiro 
Silva, em que solicitam seja formulado apelo ao Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado, a fim de que seja enviado a esta Casa 
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o anteprojeto de Lei de Organização e Divisões Judiciárias, para 
análise, conforme o disposto na Constituição Estadual, art. 104, IV, c/c 
arts. 98 e 66, IV, "c". Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Paulo Piau 

Leonardo Quintão. 
ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

ANEL RODOVIÁRIO, EM 2/12/2003 
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Fábio Avelar, Gustavo Valadares, Célio Moreira, André Quintão e 
Doutor Viana, membros da supracitada Comissão. 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 apreciar 
o relatório final da comissão. O Presidente solicita ao relator, 
Deputado Célio Moreira, que proceda à leitura do relatório. Durante a 
discussão, os Deputados Fábio Avelar e André Quintão apresentaram 
sugestões, que foram acatadas pelo relator. Posto em votação, salvo 
as sugestões apresentadas, é o relatório aprovado. Postas em 
votação as sugestões, são elas aprovadas. A Presidência suspende a 
reunião por alguns minutos para a elaboração da ata da reunião. 
Reabertos os trabalhos, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado André Quintão, é dispensada a leitura da ata da reunião, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente comunica que o inteiro teor da reunião consta 
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares e dá por 
encerrado os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
Fábio Avelar, Presidente- Célio Moreira- André Quintão. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
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A Comissão de Participação Popular, no cumprimento do disposto 
no art. 11 da Deliberação no 2.333, de 4/7/2003, realizou, no dia 
16/10/2003, audiência pública para colher sugestões a serem 
apresentadas ao Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI 
-e ao Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG. 

Nos termos do art. 102, XVI, "a", do Regimento Interno, compete-nos 
analisar as propostas apresentadas pelo Grupo de Trabalho no 2 -
Agricultura, Serviço e Indústria, e sobre elas emitir parecer. 

Fundamentação 
No decorrer dos trabalhos do Grupo 2 foram apresentadas pelas 

entidades presentes 13 propostas, incidindo sobre 4 projetos 
estruturadores existentes nos instrumentos de planejamento estadual. 
Para facilitar o exame das propostas apresentadas, optamos por 
agrupá-/as, adotando como critério sua vinculação a um determinado 
projeto estruturador. 

1 - Propostas que incidem sobre o Projeto Estruturador no 20 -
Estrada Real. 

Muito embora fosse legítimo o interesse dos participantes em 
formular propostas de emendas ao PPAG, com vistas a dar uma 
correta condução ao Programa Estrada Real, a maioria das propostas 
se mostraram mais afeitas à formulação de requerimentos ao 
Secretário de Estado do Turismo e ao Gerente Executivo do 
Programa, devido ao fato de se tratar de questões mais de ordem 
administrativa do que de execução orçamentária, tais como: 
solicitação para a reativação do Conselho Consultivo da Estrada Real; 
denominação de "Caminho dos Diamantes" ao trecho da Estrada Real 
entre Ouro Preto e Diamantina; redução do número de municípios que 
integram o eixo principal da Estrada Real com um número mais 
reduzido de municípios, para uma melhor e mais eficiente divulgação 
turística; atuação da Secretaria de Turismo para solicitar à Escola de 
Samba Mangueira, do Rio de Janeiro, a inclusão, no seu desfile do 
próximo ano, que retratará a Estrada Real, de uma ala que represente 
o ecoturismo; bem como uma reformulação da estratégia de 
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"marketing" da Secretaria de Turismo para a Estrada Real, tendo 
em vista que ela ainda não é um produto turístico acabado capaz de 
atender à demanda que poderá advir da grande divulgação que 
ocorrerá no próximo ano, no carnaval do Rio de Janeiro. 

Outras propostas não puderam ser acolhidas como emenda nem 
como requerimento, pois seu conteúdo era de cunho particular e não 
beneficiaria a coletividade, como o pedido de valorização do potencial 
turístico da Vila de Cocais e a proposta de potencialização da prática 
de esportes de aventura. Uma outra proposta, relacionada com a 
iniciativa de ações direcionadas à cultura, já tinha sido apresentada 
por outro participante e acatada pela Mesa. 

Algumas propostas apresentadas puderam ser transformadas em 
emendas, que visam a dar nova redação às finalidades de projetos 
específicos a cargo da Secretaria de Estado do Turismo e a viabilizar 
a inclusão e a implementação dessas ações na execução dos 
orçamentos nos próximos anos. 

Uma delas versa sobre a revitalização e viabilização das "Trilhas 
Parques" na Estrada Real. O projeto das "Trilhas Parques" pretende 
apoiar o deslocamento ecoturístico não motorizado, como a 
caminhada, o ciclismo e a cavalgada, medida imprescindível para 
resguardar a segurança e a tranqüilidade do turista, que estaria 
totalmente desprotegido do perigoso fluxo de veículos que transitam 
por aquela rota turística. 

Outra proposta foi o pedido de inclusão, no PPAG, de ação com 
vistas à identificação, à documentação, à recuperação e à proteção do 
patrimônio cultural, material e imaterial dos diversos caminhos 
conhecidos como Estrada Real. A proposta é importante, uma vez que 
nenhuma ação ligada à preservação do rico patrimônio histórico-
cultural da Estrada Real consta explicitamente no projeto 
governamental. 

Também foi considerada relevante a proposta de criação de 
unidades regionais para qualificar e capacitar as comunidades locais, 
no que se refere à formação de guias turísticos, prestadores de 
serviços, artesãos, gestores culturais e religiosos, e ao provimento de 
serviços de apoio e de transporte locais, tendo em vista que há muito 
que fazer para dotar a Estrada Real da infra-estrutura mínima 
necessária para a sua correta exploração turística, sem desgastar sua 
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imagem ou colocar em risco o turista que vier conhecê-la. 

2 - Propostas que incidem sobre o Projeto Estruturador no 21 -
Plataforma logística de Comércio Exterior da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte: 

A primeira proposta pretendia resgatar o IV PMDES (IV Plano 
Mineiro de 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, por meio da Cia. Vale do Rio Doce, visando ao 
incentivo às exportações para o mercado asiático e para o Leste 
europeu; a reativação dos programas: Aeroporto Tancredo Neves -
Região Metropolitana de BH; Programa de Exportação do Aeroporto 
de Juiz de Fora - Zona da Mata; Corredor do Vale do Jequitinhonha e 
Mucuri; e Corredor de Exportação de Varginha - Santos e Setiba. 
Entretanto, esses temas são extemporãneos e dizem respeito a 
aspectos gerais do Estado, não estando especificamente relacionados 
com a criação de uma plataforma logística e de comércio exterior da 
RMBH, no Aeroporto de Confins, o que dificulta a sua transformação 
em proposta de emenda ao PPAG. Ademais, o autor da proposta 
indica uma empresa privada para viabilizar a implantação desse 
projeto do poder público, no caso, a Cia. Vale do Rio Doce, o que é 
vedado por lei. 

Uma outra proposta é a de que se dê prioridade absoluta para a 
duplicação da Rodovia MG-01 O, visando a ligar com rapidez e 
segurança o Aeroporto Internacional Tancredo Neves ao principal 
centro gerador de tráfego (Belo Horizonte), bem como a melhorar o 
tráfego nas avenidas de acesso à MG-01 O, no perímetro urbano de 
Belo Horizonte. Entretanto, essa proposta já foi objeto de apreciação 
no Grupo I, que trata da infra-estrutura, como proposta de emenda a 
projeto específico a cargo da Secretaria de Estado de Transporte e 
Obras Públicas. Assim, embora a duplicação da MG-010 sempre 
tenha sido considerada prioritária por todos do setor turístico do 
Estado, pois facilitaria e tornaria mais rápido o acesso dos usuários do 
Aeroporto de Confins, a questão já foi abordada no grupo de trabalho 
em que estão sendo tratadas as questões relativas à recuperação da 
malha viária do Estado. 
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3 - Proposta que incide sobre o Projeto Estruturador no 26 - Agro-

Minas: Agregação de Valor e Diversificação do Café. 
A proposta apresentada prevê a criação de incubadoras de 

empresas de base tecnológica em regiões produtoras de café do 
Estado, visando à agregação de valor, à diversificação de produtos e 
subprodutos do café e ao reaproveitamento de resíduos. 

Assim como foi feito com as propostas de emenda anteriores, 
buscaremos incluir esta como uma das finalidades do projeto da 
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que visa a 
melhorar a qualidade do café produzido e a ampliar a industrialização 
de café de qualidade, objetivando atender o consumidor interno e 
externo e a melhorar remuneração de todos os agentes da cadeia 
produtiva. 

A criação de incubadoras de empresas de base tecnológica voltadas 
para dar suporte à indústria cafeeira daria aos nossos produtores de 
café melhores condições de comercialização da sua mercadoria, uma 
vez que eles teriam condições de colocar no mercado o café já 
beneficiado, por meio de produtos e subprodutos diversificados, 
agregando valor a ele e valorizando-o nos mercados interno e externo. 
Hoje, a maioria dos produtores é obrigada a vender o café "in natura" 
aos atravessadores, que fazem o seu beneficiamento antes de colocá-
lo à venda, transferindo parte dos lucros para as mãos de terceiros, 
para outros estados ou mesmo para outros países. 

4 - Propostas que incidem sobre o Projeto Estruturador no 27 -
Arranjos Produtivos Locais: 

A proposta de criação de centros tecnológicos locais em apoio à 
indústria moveleira, nas regiões do Estado em que há grandes áreas 
de reflorestamento de eucalipto tem como principal preocupação 
estimular o uso da madeira plantada e da madeira nativa certificada. 

A idéia de criar arranjos produtivos locais nas regiões dos pólos 
moveleiros do Estado é importante, principalmente, para estimular o 
uso de eucalipto e pinus. Essa medida daria vazão a uma grande 
quantidade de madeira oriunda de antigas áreas de reflorestamento 
que se encontram em completo abandono, pela inviabilidade 
econômica da sua extração para a indústria siderúrgica do Estado, 
especialmente nas regiões Norte e Nordeste de Minas. Essa madeira 
poderia ser utilizada para a fabricação de móveis, com as novas 

~-----------~------------~ 



266 
tecnologias já acessíveis à indústria moveleira, o que contribuiria 
para o desenvolvimento da economia dessas regiões mais pobres do 
Estado. Assim sendo, a proposta se enquadra no projeto da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que visa a elaborar planos 
estratégicos para os pólos moveleiros de Ubá, Divinópolis e da Região 
Norte-Nordeste do Estado, e que poderá ser efetivada na forma de 
ações específicas a serem incluídas nos orçamentos dos próximos 
anos. 

Entretanto, a proposta de criação de um pólo de moda na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, corroborado pelo Cresce-Minas, nos 
pareceu inócua, tendo em vista que já existe na região metropolitana 
toda a estrutura de apoio necessária para a grande indústria da moda 
aqui instalada, que já é referência para todo o País. 

Os Projetos Estruturadores n°s 22 e 25 não receberam propostas de 
emendas, portanto, não foram objeto e análise neste parecer. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das propostas n°s 1, 5, 

7 A, 11 e 12 na forma das Emendas n°s 1, 2, 3, 4 e 5 ao Projeto de Lei 
no 1 .118/2003, a seguir apresentadas, e pela rejeição das propostas 
n°s 6C, 78, ?C, 8, 9, 10 e 13. As Propostas n°S 2, 3, 4, 6A e 68 serão 
objeto de requerimento, que segue anexo. 

EMENDA N° 1 
Dê-se à finalidade do Projeto P573 - Recuperação e Manutenção 

das Vias de Acesso, do Programa no 217- Estrada Real-, página 231, 
Volume 11, a seguinte redação: 

"Finalidade - Facilitar o acesso do fluxo turístico, especialmente por 
meio da revitalização e da viabilização das "Trilhas-Parques", com o 
objetivo de apoiar o deslocamento ecoturístico em atividades não 
motorizadas, como a caminhada, o ciclismo e a cavalgada, e 
aumentar a viabilidade de investimentos na área de influência da 
Estrada Real.". 

EMENDA N°2 
Dê-se à finalidade do Projeto P619 - Proteção e Preservação do 

Patrimônio Histórico-Cultural, a cargo do Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, página 234, Volume 
11, a seguinte redação: 

"Finalidade - Elaborar estudos de viabilidade e desenhos técnicos de 
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engenharia e obras para preservação e recuperação de prédios e 
monumentos históricos tombados ou localizados em áreas tombadas 
e entornes, e promover a identificação, a documentação, a 
recuperação e a proteção do patrimônio histórico-cultural, material e 
imaterial dos diversos caminhos conhecidos como Estrada Real.". 

EMENDA N° 3 
Dê-se à finalidade do Projeto P284 - Capacitação e Promoção do 

Setor Privado, da Secretaria do Turismo, página 234, Volume 11, a 
seguinte redação: 

"Finalidade - Promover seminários e cursos de treinamento para 
pequenos e médios proprietários locais na atividade turística, ONGs, 
líderes nas áreas de gerenciamento de turismo, controle de qualidade, 
certificação de qualidade profissional, promoção e marketing de 
turismo e a criar unidades regionais para qualificar e capacitar as 
comunidades locais, no que se refere à formação de guias turísticos, 
prestadores de serviços, artesãos, gestores culturais e religiosos, e ao 
provimento de serviço de apoio e de transporte locais.". 

EMENDA N°4 
Dê-se à finalidade do Projeto P629 - Criação e Manutenção do 

Centro de Inteligência do Café de Minas Gerais, da Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, página 23, Volume 11, a 
seguinte redação: 

"Finalidade - Coordenar e financiar estudos sobre e para o setor com 
a criação de incubadoras de empresas de base tecnológica em 
regiões produtoras de café, visando à agregação de valor, à 
diversificação de produtos e subprodutos do café e ao 
reaproveitamento de seus resíduos.". 

EMENDA N°5 
Dê-se à finalidade do Projeto P769 - Elaboração dos Planos 

Estratégicos dos Pólos Moveleiros de Ubá, Divinópolis e da Região 
Norte-Nordeste, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
página 74, Volume 11, a seguinte redação: 

"Finalidade - Gerir os arranjos produtivos locais de movelaria para 
promover o desenvolvimento tecnológico, econômico e social das 
regiões e criar programas de estímulo ao uso da madeira plantada 
(eucalipto e 'pinus') e da madeira nativa certificada nos pólos 
moveleiros do Estado.". 
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Sala das Comissões, 6 de novembro de 2003. 
André Quintão, Presidente - Mauro Lobo, relator - Gustavo 

Valadares. 
REQUERIMENTO 

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

A Comissão de Participação Popular requer a V. Exa., nos termos 
regimentais, que seja enviado ao Exmo. Sr. Secretário do Turismo, Dr. 
Aracely de Paula, e ao Secretário Adjunto, Dr. Roberto Fagundes, 
Gerente Executivo do Programa Estrada Real, ofício contendo as 
seguintes propostas, apresentadas nas audiências públicas do PMDI 
e do PPAG, realizadas nesta Casa, pelo Grupo 2 -Agricultura, Serviço 
e Indústria, na discussão do Projeto Estruturador no 20- Estrada Real: 

- Reativar o Conselho Consultivo da Estrada Real, criado pela Lei n° 
13.173, de 1999, e regulamentado pelo Decreto n° 41.205, de 2000. 

- Denomina Caminho dos Diamantes o trecho da Estrada Real entre 
Ouro Preto e Diamantina, tendo em vista que já há material de 
divulgação com mapas que identificam incorretamente o trecho que 
vai do Rio de Janeiro até Diamantina como sendo o Caminho Novo, o 
que configura grave erro de interpretação dos fatos históricos já 
comprovados e narrados por historiadores e estudiosos da história de 
Minas Gerais. O Caminho Novo, que sai do Rio de Janeiro, só vai até 
Ouro Preto, passando a ser, a partir daí, denominado Caminho dos 
Diamantes ou Rota dos Diamantes. 

- Definir que cidades serão priorizadas na divulgação da rota 
turística principal da Estrada Real, em Minas Gerais, anteriormente 
definida como sendo composta por 50 municípios, número este 
alterado para 162, em razão do decreto que criou o FUNDESE-
Estrada Real; 

- Solicitar à Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira a 
inclusão, no seu desfile do próximo ano, cujo tema será a Estrada 
Real, de uma ala que represente o ecoturismo; 

- Solicitar a readequação da estratégia de "marketing" da Secretaria 
do Turismo, tendo em vista que a Estrada Real ainda não constitui um 
produto turístico acabado, apresentando muitas deficiências, o que 
poderia frustrar a expectativa de turistas que venham visitá-la, 
atraídos pela maciça divulgação resultante do desfile da Escola de 
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Justificação: Várias propostas referentes ao Projeto Estrada Real 
foram apresentadas, em reunião realizada nesta Casa, que discutiu os 
projetos estruturadores do Governo Estadual. Estamos solicitando a 
expedição de ofício ao Secretário do Turismo, para que se atenda a 
essas importantes reivindicações, que nos parecem fundamentais 
para o bom andamento do Projeto Estrada Real, especificamente, e 
para que tanto a iniciativa privada como o poder público possam trilhar 
um caminho comum para a correta divulgação turística desse singular 
atrativo mineiro, evitando-se, assim, um desgaste desnecessário com 
os outros atores com interesses no seu melhor direcionamento, como 
ONGs, faculdades, Prefeituras, historiadores, pesquisadores, 
turismólogos, empresários, etc., que têm demonstrado insatisfação 
com os rumos atuais da condução desse importante projeto turístico. 

Entre todas as reivindicações, a mais urgente é a da reativação do 
Conselho Consultivo da Estrada Real, que é o espaço mais 
democrático para se discutirem e decidirem todas as ações relevantes 
a serem implementadas na Estrada Real. Essa entidade foi criada por 
lei estadual e dela fazem parte vários outros órgãos públicos do 
Estado, inclusive a Assembléia Legislativa, bem como entidades da 
iniciativa privada e da sociedade civil. 

Também é de fundamental importância a utilização correta dos 
nomes dos caminhos que formam a Estrada Real, em especial o 
chamado Caminho dos Diamantes, que liga Ouro Preto a Diamantina. 
O nome desse trecho foi trocado, deliberadamente e de forma 
equivocada, nas atuais campanhas de divulgação do projeto, por 
Caminho Novo, contrariando todos os dados históricos que identificam 
aquele antigo trecho como Caminho dos Diamantes ou Rota dos 
Diamantes. 

Quanto à relação dos municípios que fazem parte da rota turística 
da Estrada Real, o número que vem sendo divulgado -162 ao todo-
mostra-se totalmente inadequado do ponto de vista da estratégia de 
"marketing" do projeto, pois é impossível convencer o turista de que 
ele teria que transitar por tantas cidades para cumprir sua rota, razão 
pela qual esse número deveria ser o menor possível. 
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É importante salientar que todas essas questões poderiam ter 

sido evitadas ou solucionadas se o referido Conselho Consultivo já 
estivesse reativado, pois ele é o espaço democrático em que deverão 
ser tomadas as decisões referentes a todos os temas relevantes do 
Programa Estrada Real. 

EMENDA N° .... AO PROJETO DE LEI N° 1.118/2003 
Dê-se à finalidade do Projeto P629 - Criação e Manutenção do 

Centro de Inteligência do Café de Minas Gerais, da Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pág. 23, vol. 11, a seguinte 
redação: 

"Finalidade - Coordenar e financiar estudos sobre e para o setor, 
com a criação de incubadoras de empresas de base tecnológica em 
regiões produtoras de café, visando à agregação de valor, à 
diversificação de produtos e subprodutos do café e ao 
reaproveitamento de seus resíduos.". 

Sala das Comissões, de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 
Justificação: Esta Comissão entende que a ação que esta emenda 

propõe é necessária para que os produtores de café do Estado 
tenham melhores condições de comercialização de sua produção, 
agregando valor a esta por meio de uma maior diversificação dos 
produtos e subprodutos do café oferecidos para o mercado 
consumidor, bem como do reaproveitamento de seus resíduos. 
Entretanto, isso só será possível se forem criadas condições técnicas, 
de logística, mercadológicas e de tecnologia voltadas para o melhor 
aproveitamento e comercialização do café produzido no Estado, 
evitando-se, assim, a transferência de renda para outras unidades da 
Federação. 

EMENDA N° .... 
Dê-se à Finalidade do Projeto P769 - Elaboração dos Planos 

Estratégicos dos Pólos Moveleiros de Ubá, Divinópolis e da Região 
Norte-Nordeste, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, na pág. 74, no volume 11, a seguinte redação: 

"Finalidade - gerir os arranjos produtivos locais de movelaria para 
promover o desenvolvimento tecnológico, econômico e social das 
regiões e criar programas de estímulo ao uso da madeira plantada 
(eucalipto e pínus) e da madeira nativa certificada nos pólos 
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Justificação: Esta Comissão entende que a ação proposta é muito 
importante para que seja dada uma destinação para toda a madeira 
existente nas imensas extensões de terras reflorestadas do Estado 
que foram abandonadas por terem se tornado 1nv1aveis 
economicamente, principalmente, para a indústria metalúrgica de 
Minas Gerais, sua destinação inicial. É importante salientar que já 
existe a tecnologia que torna viável a utilização da madeira do 
eucalipto e do pínus para a fabricação de móveis, o que possibilita 
que a ação proposta favoreça até as regiões mais pobres, como as do 
Norte e do Nordeste do Estado, regiões utilizadas como áreas 
prioritárias para programas de reflorestamento nas últimas décadas. 

EMENDA N° .... 
Dê-se à Finalidade do Projeto P284 - Capacitação e Promoção do 

Setor Privado, da Secretaria de Estado do Turismo, na pág. 234, no 
volume 11, a seguinte redação: 

"Finalidade - promover seminários e cursos de treinamento para 
pequenos e médios proprietários locais da atividade turística, ONGs, 
líderes nas áreas de gerenciamento de turismo, controle de qualidade, 
certificação de qualidade profissional, promoção e "marketing" de 
turismo e a criar unidades regionais para qualificar e capacitar as 
comunidades locais, no que se refere à formação de guias turísticos, 
prestadores de serviços, artesãos, gestores culturais e religiosos, e ao 
provimento de serviço de apoio e de transporte locais.". 

Sala das Comissões, de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 
Justificação: A proposta de criar unidades regionais para qualificar e 

capacitar as comunidades locais é muito pertinente, tendo em vista 
que ainda não há um projeto de formação de mão-de-obra 
especializada para trabalhar, especificamente, na Estrada Real. Por 
exemplo, hoje, há uma ausência quase total de agências receptivas e 
guias turísticos para quem vier visitar a Estrada Real. Esse problema 
poderia ser solucionado se a Secretaria do Turismo criasse condições 
para a formação desses profissionais, talvez em parceria com os 
municípios e com outros órgãos públicos e privados, como o SESC, o 
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SENAC e o SEBRAE, que já possuem vasta experiência na área 
de qualificação de mão-de-obra para o setor turístico. 

EMENDA N° .... 
Dê-se à Finalidade do Projeto P619 - Proteção e Preservação do 

Patrimônio Histórico-cultural, a cargo do Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, na pág. 234, no 
volume 11, a seguinte redação: 

"Finalidade - elaborar estudos de viabilidade e desenhos técnicos de 
engenharia e obras para preservação e recuperação de prédios e 
monumentos históricos tombados ou localizados em áreas tombadas 
e/ou entornas, e promover a identificação, a documentação, a 
recuperação e a proteção do patrimônio histórico-cultural, material e 
imaterial dos diversos caminhos conhecidos como Estrada Real.". 

Sala das Comissões, de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 
Justificação: As questões relacionadas com o rico patrimônio cultural 

existente em todo o trajeto da Estrada Real estãd sendo deixadas à 
margem do projeto governamental, muito embora seja impossível falar 
em Estrada Real sem considerar a importância do seu extraordinário 
patrimônio cultural, material e imaterial. Dessa forma, é necessário 
que se faça uma menção expressa sobre esses temas, para que a 
política de exploração turística da Estrada Real não seja 
implementada sem se levarem em consideração ações fundamentais 
ligadas à cultura, tais como a identificação, a documentação, a 
recuperação e a proteção de seu patrimônio cultural. 

EMENDA No .... 
Dê-se à Finalidade do Projeto P573 - Recuperação e Manutenção 

das Vias de Acesso, do Programa no 217 - Estrada Real -, na pág. 
231, no volume 11, a seguinte redação: 

"Finalidade - facilitar o acesso do fluxo turístico, especialmente por 
meio da revitalização e da viabilização das "Trilhas Parques", com o 
objetivo de apoiar o deslocamento ecoturístico em atividades não 
motorizadas, como a caminhada, o ciclismo e a cavalgada, e 
aumentar a viabilidade de investimentos na área de influência da 
Estrada Real.". 

Sala das Comissões, de novembro de 2003. 
Comissão de Participação Popular 
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Justificação: Esta Comissão entende que as chamadas "Trilhas 

Parques" são essenciais para o turista que não utiliza transporte 
motorizado, tendo em vista que grande parte do percurso da Estrada 
Real está sobre rodovias, ou em cruzamento com elas, o que 
configura fator de grande risco para o caminhante, o ciclista ou o 
cavaleiro. Como esse é o principal periil de turista que se quer atrair 
para a Estrada Real, a criação de trilhas parques e a revitalização das 
trilhas já existentes é fundamental, principalmente nas áreas de 
preservação permanente, como os parques estaduais por onde passa 
a Estrada Real, até mesmo por uma questão de apelo ecológico e 
preservacionista. 

PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N" 12/2003 
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Relatório 
De autoria do Deputado Ricardo Duarte, a proposição em tela 

estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização do 
uso das técnicas de engenharia genética e liberação no meio 
ambiente de organismos geneticamente modificados - OGMs - no 
Estado de Minas Gerais. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do 
Substitutivo no 1, que apresentou. A proposição vem, agora, a esta 
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei no 12/2003 estabelece normas de segurança e de 

fiscalização de OGMs, também conhecidos como transgênicos, no 
Estado de Minas Gerais. Tais normas envolvem a pesquisa, a 
produção, o plantio, a comercialização, o armazenamento, o 
transporte, a manipulação e a liberação no meio ambiente desses 
organismos. As disposições do projeto em análise criam um cadastro 
estadual das instituições que exercem essas atividades, bem como 
impõem, para o experimento de campo com OGM, o estudo e relatório 
de impacto ambiental - ElA-RIMA. Além disso, determinam que 
projetos de pesquisa necessitam de parecer prévio favorável de um 
novo órgão estadual colegiado, o Conselho Estadual de Bioética, e da 
autorização de três Secretarias de Estado - da Agricultura, do Meio 
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Ambiente e da Saúde. Para as demais atividades, a proposição em 
tela determina exigências de registro, de inscrição e de análise de 
risco. Há, ainda, as penalidades a que se sujeitam os infratores, 
compreendendo apreensão de produtos e máquinas, suspensão de 
atividade, interdição de área e multas que variam de 500 a 500.000 
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais. 

Às empresas impõem-se desde a inscrição em cadastro específico, 
passando pela obtenção de parecer prévio de comissão de bioética, 
até a obrigatoriedade da apresentação do estudo e relatório de 
impacto ambiental. Essas exigências se somam àquelas que a 
legislação federal, em especial a Lei n° 8.974, de janeiro de 1995, e 
suas posteriores modificações, já estabeleceram: entre outros 
procedimentos, as empresas responsáveis devem providenciar a 
manutenção de registros cadastrais, a obtenção do Certificado de 
Qualidade em Biossegurança, o parecer prévio conclusivo da 
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio - e a criação 
de comissões internas para controle das atividades com produtos da 
biotecnologia. 

Percebe-se, assim, a superposição de atribuições para o controle 
dos transgênicos. Ao empreendedor caberão obrigações da mesma 
espécie nos âmbitos federal e estadual. Isso poderá originar sérios 
conflitos na aplicação da legislação pertinente e representar, na esfera 
privada, oneração de custos para as instituições de pesquisa e 
produção, além da criação de fortes barreiras aos empreendimentos 
em Minas Gerais. 

Essa duplicidade de competências foi analisada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. Em seu parecer, considera que a lei federal é 
uma norma geral de aplicação compulsória a todos os entes 
federados. Aos Estados caberia suplementá-la, atendendo às 
peculiaridades regionais. A proposição, se aprovada, cnana 
instrumentos que poderiam se contrapor aos previstos na lei federal. A 
Comissão de Constituição e Justiça procurou adequá-la e apresentou 
como sucedâneo o Substitutivo no 1, que eliminou alguns dispositivos 
e preservou outros, sintetizados nos seguintes pontos: 

- a modalidade "comercialização" é retirada das atividades sujeitas 
aos ditames da futura lei; 

- fica mantido o cadastro estadual, competindo ao Estado a 
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fiscalização e o licenciamento das atividades e dos projetos em 
articulação com os órgãos e as entidades da União; 

- é obrigatória a comunicação aos órgãos estaduais competentes da 
realização de projetos de pesquisa e de liberação de OGM e seus 
derivados no meio ambiente; 

- sujeita-se o infrator à pena de multa de 500 a 500.000 Unidades 
Fiscais do Estado de Minas Gerais, valores estes a serem utilizados 
no custeio de atividades e projetos de OGM desenvolvidos por órgãos 
e entidades do Estado. 

Esta Comissão promoveu audiência pública no mês passado para 
debater o assunto com entidades que atuam no setor. Presentemente, 
intensas discussões são travadas em torno dessa matéria, em 
especial quanto aos mecanismos de fiscalização e controle. O 
Governo Federal quer uma nova regulamentação que reflita a sua 
atual postura quanto à matéria, em especial a de dar às instituições 
governamentais um arcabouço mais sólido e capacitado para o 
estabelecimento da política relativa aos OGMs e à biossegurança. 
Nesse sentido, foi enviado ao Congresso Nacional, pelo Poder 
Executivo, no dia 29/10/2003, o Projeto de Lei no 2.401/2003, que 
propõe substituir a legislação específica vigente, a saber, a Lei no 
8.974, de 1995, e a Medida Provisória no 2.191-9, de 2001. Por meio 
dessa proposta, a pesquisa terá tratamento simplificado e será 
atendido o princípio da precaução. São dignos de atenção os 
seguintes destaques do projeto federal: 

- é vedada a liberação no meio ambiente de qualquer OGM e seus 
derivados sem o parecer da CTNBio e sem o licenciamento do órgão 
ou da entidade ambiental responsável, mediante publicação no Diário 
Oficial da União; 

- propõe a criação do Conselho Nacional de Biossegurança - CNBS 
- , composto por 12 Ministros de Estado, órgão de assessoramento 
superior do Presidente da República para a formulação e 
implementação da política nacional de biossegurança, competindo-lhe 
apreciar, em última e definitiva instância, quanto aos aspectos de 
conveniência e oportunidade, os pedidos de autorização para 
atividades que envolvam OGM e seus derivados; 

- reestrutura a CTNBio, que passará a ser constituída por 26 
membros - hoje ela é formada por 18 -, ampliando-se de 3 para 8 os 
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representantes de instituições da sociedade civil (entre elas, defesa 
do consumidor, área de saúde e defesa do meio ambiente). Esse 
órgão consultivo e deliberativo, além de prestar apoio técnico ao 
Conselho de Ministros, emitirá parecer técnico prévio, caso a caso, de 
caráter conclusivo, sobre atividades, consumo ou qualquer liberação 
no meio ambiente de OGM e seus derivados. Se o parecer for 
positivo, o processo é encaminhado para avaliação dos órgãos e das 
entidades de registro e fiscalização dos Ministérios da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, do Meio Ambiente e da Saúde, conforme o 
caso; 

- atribui a esses órgãos e entidades e à Secretaria Especial de 
Aqüicultura e Pesca o registro, a autorização, o licenciamento, a 
fiscalização e o monitoramento das atividades e projetos de pesquisa 
e desenvolvimento tecnológico, produção e manipulação de OGM e 
seus derivados; 

- determina que os responsáveis pelos danos ao meio ambiente e a 
terceiros responderão, solidariamente, por sua indenização ou 
reparação integral, independentemente da existência de culpa. É 
criado um novo tipo penal para quem construir, cultivar, produzir, 
transportar, transferir, comercializar, importar, exportar ou armazenar 
OGMs sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar (pena prevista: reclusão de um a três anos); 

- reforça, ainda, a exigência de rotulagem para os alimentos e 
ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal 
que contenham ou sejam produzidos a partir de OGMs. 

Diante do que se expôs, fica evidente que a norma federal, seja a 
atual ou a futura, abrange uma série de instrumentos e medidas, 
restringindo-se as possibilidades das normas suplementares 
estaduais. Nesse sentido, parece-nos mais adequado acatar o 
Substitutivo n° 1, proposto pela Comissão de Constituição e Justiça, 
com o qual se evita a superposição de atribuições para o controle de 
OGMs, mantendo-se, porém, a articulação com os órgãos e entidades 
da União, a obrigatoriedade do acompanhamento e fiscalização das 
atividades e dos projetos relativos a esse setor, bem como a 
necessidade do registro, do cadastro, do licenciamento e da 
comunicação por parte do empreendedor. O infrator continua sujeito à 
pena de multa de 500 a 500.000 Unidades Fiscais do Estado de Minas 

~-----------~------------~ 



277 
Gerais, valores estes a serem utilizados no custeio de atividades e 
projetos relativos aos OGMs desenvolvidos por órgãos e entidades do 
Estado. 

Somos de opinião, no entanto, que certos itens constantes do 
projeto original e outros que atendem o interesse peculiar do Estado e 
da população devem ser acatados, com o objetivo de ampliar os 
instrumentos estaduais de controle e fiscalização de OGM, motivo 
pelo qual estamos apresentando as Emendas n°s 1 a 3 ao Substitutivo 
n° 1. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

12/2003, no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, com as Emendas n°s 1 a 3, a seguir 
apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Inclua-se no art. 1°, após o termo "o plantio", a expressão "a 

comercialização". 
EMENDA N° 2 

Acrescente-se ao art. 2° o seguinte parágrafo único: 
"Art. 2°- ..................................................... . 
Parágrafo único - Compete aos órgãos estaduais de fiscalização e 

de controle das atividades relativas a OGM recomendar às 
autoridades competentes, estaduais ou federais, a suspensão e a 
cassação das autorizações ou do licenciamento dos 
empreendimentos, projetos e atividades realizados em desacordo com 
esta lei e com a legislação federal.". 

EMENDA N°3 
Inclua-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art ..... - Os alimentos e ingredientes alimentares destinados ao 

consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a 
partir de organismos geneticamente modificados conterão 
informações sobre essas características em seus rótulos, sem 
prejuízo da legislação de rotulagem vigente.". 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente e relatora - Fábio Avelar - José 

Milton - Leonardo Quintão. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 
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O Governador do Estado encaminhou a esta Casa Legislativa o 
Projeto de Lei Complementar no 44/2003, que cria o Fundo Financeiro 
de Previdência- FUNFIP- e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 7/11/2003, 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, 
constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, I, c/c o art. 
188 do Regimento Interno, emitir parecer quanto ao mérito da 
proposição. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise tem como objetivo criar o Fundo 

Financeiro de Previdência - FUNFIP -, vinculado ao Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado. 

O FUNFIP substituirá em todas as suas atribuições a Conta 
Financeira de Previdência - CONFIP -, criada pela Lei Complementar 
n° 64, de 2002, que institui o Regime Próprio de Previdência e 
Assistência Social dos Servidores Públicos do Estado. 

De acordo com a mensagem do Governador do Estado, a iniciativa 
possibilitará ao Estado o recebimento de recursos da União relativos 
"à participação governamental obrigatória nas modalidades de 
'royalties', participações especiais e compensações financeiras 
relativas à exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos 
para fins de geração de energia elétrica, de recursos minerais ou zona 
econômica exclusiva". 

De fato, o art. 16 da Medida Provisória no 2.181, de 24/8/2001, 
estabelece como termo final para o repasse desses recursos o dia 
31/12/2003 e obriga, no § 4°, que o montante recebido pelo Estado 
seja empregado no pagamento de dívida para com a União e suas 
entidades ou na capitalização dos fundos de previdência. 

É sabido que um dos maiores desafios para a administração 
estadual é o equacionamento da crise financeira, especialmente no 
que se refere ao pagamento dos benefícios previdenciários. A referida 
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lei complementar estabelece que os servidores que ingressaram no 
serviço público após 31/12/2001 são segurados do Fundo de 
Previdência do Estado de Minas Gerais - FUNPEMG -, organizado 
como fundo de capitalização e baseado na garantia de equilíbrio 
financeiro e atuarial. Os servidores admitidos até a mencionada data 
têm os benefícios pagos diretamente pela Secretaria de Estado de 
Fazenda, o que compromete diretamente o orçamento do Estado. 
Segundo informações do Poder Executivo, o pagamento dos inativos 
já representa 43% da folha de pessoal do Estado. 

Em decorrência disso, é conveniente e oportuno que a CONFIP seja 
transformada em fundo, para possibilitar o aporte dos recursos 
previstos na citada Medida Provisória no 2.181. Além disso, a 
instituição de um único gestor para o Regime Próprio, com certeza, 
tornará a administração dos fundos mais eficiente, o que vem ao 
encontro das aspirações não apenas da administração pública, mas 
também de toda a sociedade. 

Finalizando, por se tratar da instituição de um fundo financeiro, o 
projeto deve observar, no que couber, as normas estabelecidas pela 
Lei Complementar no 27, de 1993, que dispõe sobre a instituição, a 
gestão e a extinção de fundo. Assim, apresentamos, a seguir, a 
Emenda no 1, que dá nova redação ao art. 1°, estabelecendo o 
seguinte: o IPSEMG é o órgão gestor do Fundo; o grupo coordenador 
é constituído por representantes da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão, da Secretaria de Estado da Fazenda e do 
IPSEMG; a Secretaria de Estado da Fazenda atuará como agente 
financeiro; o Fundo será extinto quando cessar a obrigação de 
pagamento dos benefícios por ele devidos. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar n° 44/2003 com a Emenda n° 1, apresentada a seguir. 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1°- Fica criado o Fundo Financeiro de Previdência- FUNFIP -, 

de natureza contábil, sem personalidade jurídica, que, nos termos 
desta lei, substitui, em todas as suas atribuições, a Conta Financeira 
de Previdência - CONFIP -, instituída pelo art. 49 da Lei 
Complementar no 64, de 25 de março de 2002. 
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§ 1 o - O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de 

Minas Gerais- IPSEMG -será a entidade gestora do FUNFIP. 
§ 2° - O grupo coordenador do FUNFIP será constituído por 

representantes da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, 
da Secretaria de Estado de Fazenda e do IPSEMG. 

§ 3° - A Secretaria de Estado da Fazenda atuará como agente 
financeiro do FUNFIP. 

§ 4°- O agente financeiro não será remunerado. 
§ 5° - O FUNFIP extinguir-se-á quando cessar a obrigação de 

pagamento dos benefícios por ele devidos, ocasião em que seus 
eventuais saldos serão transferidos para o Fundo de Previdência do 
Estado de Minas Gerais- FUNPEMG.". 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente e relator- Antõnio Júlio - Jõ Moraes. 

PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR N" 44/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela cria o 
Fundo Financeiro de Previdência- FUNFIP- e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/11/2003, foi a proposição 
encaminhada, preliminarmente, à Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da 
matéria. Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou 
pela aprovação da proposta com a Emenda no 1, que apresentou. 

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer. 
Fundamentação 

O projeto de lei em análise tem como objetivo criar o Fundo 
Financeiro de Previdência - FUNFIP -, vinculado ao Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, 
em substituição à Conta Financeira de Previdência - CONFIP -, 
instituída pelo art. 49 da Lei Complementar no 64, de 2002, 
promovendo-se as alterações necessárias nesse texto legal. 
Acrescenta como recursos a serem depositados no FUNFIP as 
receitas provenientes da União destinadas ao pagamento de 
benefícios previdenciários, ressalvados os créditos devidos à conta da 
compensação financeira entre os regimes de Previdência prevista no 
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§ 9° do art. 201 da Constituição da República. 

Em Minas Gerais, a Lei Complementar n" 64, de 2002, instituiu o 
regime próprio de Previdência e a assistência social dos servidores do 
Estado. Essa lei criou a CONFIP, vinculada à Secretaria da Fazenda, 
com a finalidade de prover os recursos necessários para garantir o 
pagamento dos benefícios de seus segurados, cujo provimento tenha 
ocorrido até o dia 31/12/2001, além dos servidores públicos estaduais 
não titulares de cargo efetivo. Os servidores admitidos após 
31/12/2001 foram agrupados como segurados do Fundo de 
Previdência do Estado de Minas Gerais - FUNPEMG -, vinculado ao 
IPSEMG com vistas à formação de um fundo capitalizado que venha a 
responder pelos benefícios previdenciários independentemente do 
orçamento do Estado. 

A transformação da CONFIP em FUNFIP justifica-se pelo disposto 
no art. 16 da Medida Provisória no 2.181, de 2001, que autoriza a 
União, "até 31 de dezembro de 2003, a adquirir dos Estados e do 
Distrito Federal créditos relativos à participação governamental 
obrigatória nas modalidades de 'royalties', participações especiais e 
compensações financeiras relativos à exploração de recursos hídricos 
para fins de energia elétrica, petróleo e gás natural", e obriga, em seu 
§ 4°, que os Certificados Financeiros do Tesouro - CFT -, recebidos 
pelo Estado, sejam empregados no pagamento de dívidas com a 
União e suas entidades ou na capitalização dos fundos de 
Previdência. 

Assim, para que o Estado possa utilizar os recursos oriundos dos 
"royalties" relacionados na Medida Provisória n° 2.181, de 2001, para 
pagamento de benefícios previdenciários dos segurados cujo 
provimento tenha ocorrido antes de 31/12/2001, estes devem estar, 
obrigatoriamente, vinculados a um fundo previdenciário. 

Vale ressaltar que as medidas propostas implicam a unificação da 
gestão de Previdência em uma única instituição e possibilitam a 
alocação de novos recursos no FUNFIP, o que minimiza o 
comprometimento do Tesouro com a folha de inativos e pensionistas 
do Estado, conforme explícita a mensagem do Governador. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar n° 44/2003 no 1" turno, com a Emenda n° 1, 
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apresentada pela Comissão de Administração Pública. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - Sebastião 

Helvécio - José Henrique - Jayro Lessa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 90/2003 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto de lei sob comento, do Deputado Alencar da Silveira Jr., 
objetiva dispor sobre o estudo e a divulgação pedagógica das 
atividades de fiscalização e de defesa institucional exercidas pela 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, pelo Tribunal de 
Contas e pelo Ministério Público Estadual. 

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão 
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, com as Emendas n°s 1, 2 e 3, vindo 
agora a esta Comissão para receber parecer de 1 o turno, nos termos 
do art. 188, c/c o art. 102, VI, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em estudo objetiva realizar, nas escolas da rede 

estadual de ensino, o estudo e a divulgação pedagógica das 
atividades de fiscalização e de defesa institucional exercidas pela 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, pelo Tribunal de Contas e 
pelo Ministério Público Estadual, orientando o aluno do ensino médio 
para o exercício da cidadania no que tange ao zelo do patrimônio e 
dos preceitos morais e éticos da administração pública. 

As três emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e 
Justiça contribuem para sanar as falhas observadas, corrigindo vícios 
de cunho jurídico-constitucional. 

No que respeita ao mérito, trata-se de projeto moderno, no sentido 
de que pretende ver cumprido aspecto importante da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional. Em seu art. 36, ela estabelece que o 
currículo do ensino médio seguirá várias diretrizes. Ressaltamos a 
seguinte: 

"- [o currículo do ensino médio] destacará a educação tecnológica 
básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das 
artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da 
cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, 
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acesso ao conhecimento e exercício da cidadania" (grifo nosso). 

Para que a formação dos alunos seja mais completa, principalmente 
se se considerar que muitos dos estudantes da rede pública procedem 
de famílias de baixa renda, que não contam, portanto, com 
oportunidades fora da escola, é necessário que eles tenham acesso a 
informações que os levem a exercer seu papel de cidadão. 

É sabido que a participação popular em ações de fiscalização da 
administração e do patrimônio públicos é sempre incipiente, em 
conseqüência, em grande parte, da falta de informação das pessoas, 
que não sabem utilizar bem os seus direitos e não percebem também 
que o exercício pleno da cidadania fortalece a democracia. Por isso, é 
importante que o aluno se familiarize, desde cedo, com tais valores, 
para estar apto a exercer ativamente a cidadania. 

Em relação ao material didático explicativo das atividades de 
fiscalização institucional e de apoio ao cidadão na defesa de seus 
direitos, observamos que facultar às escolas da rede pública estadual 
a utilização desse material, elaborado pelas instituiÇões citadas no art. 
1°, é medida sensata e inteligente, que não acarretará nenhum ônus. 

Finalmente, apresentamos a Emenda no 1, ao final deste parecer, 
apenas para aperfeiçoar o projeto. 

Conclusão 
Pelas razões explanadas, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

n° 90/2003, no 1° turno, com as Emendas de n°S 1 a 3, da Comissão 
de Constituição e Justiça, sendo a Emenda no 2 na forma da 
Subemenda n° 1, que propomos, e com a Emenda n° 4, a seguir 
apresentada. 

EMENDA N°4 
Substitua-se, no "caput" do art. 1°, a expressão" 2° grau" por "ensino 

médio". 
SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 2 

Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - Para os fins do disposto nesta lei, as escolas de ensino 

médio da rede pública estadual poderão utilizar o material pedagógico 
explicativo das atividades de fiscalização institucional e de apoio ao 
cidadão na defesa dos seus direitos, elaborado pelas instituições 
mencionadas no art. 1°.". 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
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Adalclever Lopes, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Dalmo 

Ribeiro Silva - Sidinho do Ferrotaco. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI No 280/2003 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues a proposição em tela, 
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 1.429/2001, 
institui o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas 
Desaparecidas e dá outras providências. Publicado no "Diário do 
Legislativo" de 8/3/2003, foi o projeto aprovado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, com as Emendas n°s 1 a 5, apresentadas. 
Apreciada pela Comissão de Segurança Pública, a proposição 
recebeu parecer pela aprovação nos mesmos termos da Comissão 
que a antecedeu no exame da matéria. Submetida a esta Comissão, 
passamos a examiná-la. 

Fundamentação 
A proposta de instituição do Cadastro de Pessoas Desaparecidas do 

Estado de Minas Gerais é uma iniciativa que merece aplausos de toda 
a população mineira por constituir-se em relevante serviço de utilidade 
pública. 

O cadastramento oficial de dados sobre o desaparecimento de 
pessoas no Estado permitirá maior compartilhamento das informações 
entre os agentes públicos incumbidos dos procedimentos necessários 
à localização dos desaparecidos. 

Tendo em vista o fato de crianças e adolescentes serem apontados 
como o maior número entre os desaparecidos, a iniciativa propiciará 
ao Estado um fluxo de informações mais eficiente no desenvolvimento 
das investigações, visando localizá-los, além de atender a disposições 
constitucionais que determinam especial proteção a esses menores. 

Embora a proposição preveja alguns importantes mecanismos de 
disseminação das informações, tais como o registro do 
desaparecimento perante autoridade policial e a obrigatoriedade de 
que estabelecimentos de saúde públicos e privados repassem os 
dados sobre indigentes, adolescentes e crianças abandonadas por 
eles recebidos, acreditamos poder contribuir para o aprimoramento da 
proposta. 

Em face das alterações propostas pela Comissão de Constituição e 
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Justiça, somadas às sugestões que pretendemos apresentar e que 
visam primordialmente a ampliar o leque de possibilidades de 
divulgação das informações sobre os desaparecimentos de que trata o 
projeto, julgamos por bem consolidar as sugestões em uma proposta 
única. 

Conclusão 
Tendo em vista a exposição de motivos acima, opinamos pela 

aprovação do Projeto de Lei no 280/2003, em 1° turno, na forrna do 
Substitutivo no 1. 

SUBSTITUTIVO N" 1 
Institui o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas 

Desaparecidas e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o Sistema de Comunicação e Cadastro de 

Pessoas Desaparecidas do Estado de Minas Gerais, destinado a dar 
agilidade e eficácia na busca de pessoas que tenham desaparecido 
no território do Estado. 

Parágrafo único - Somente será cadastrada no Sistema a pessoa 
cujo desaparecimento tenha sido registrado perante autoridade policial 
competente. 

Art. 2° - O Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas 
Desaparecidas do Estado de Minas Gerais deverá conter além do 
nome, a filiação e a data de nascimento dos desaparecidos, dados 
tais como altura, peso, cor dos olhos, dos cabelos e da pele, sinais 
característicos e outros, além de fotos, circunstâncias do 
desaparecimento e endereço de pessoas para contato. 

Art. 3° - Os órgãos públicos do Estado ficam obrigados a reservar 
espaços nas suas repartições, em locais de maior circulação de 
pessoas, para a afixação de cartazes ou similares, contendo 
identificação, fotografia e demais dados das pessoas desaparecidas. 

Art. 4° - A mídia estatal destinará espaço, nos veículos de 
comunicações impressa, televisiva, radiofônica e eletrônica, para a 
divulgação dos dados das pessoas desaparecidas. 

Parágrafo único - O órgão oficial dos Poderes do Estado destinará 
espaço para divulgação de fotos e dados de crianças desaparecidas. 

Art. 5° - A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais inserirá 
em seu "site", fotos e dados de crianças desaparecidas, com atalhos 
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Art. 6° - Os estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, 
deverão, obrigatoriamente, sob pena de responsabilidade, comunicar 
à Secretaria de Estado de Defesa Social dados identificadores das 
pessoas desacompanhadas que neles derem entrada em estado 
inconsciente, de perturbação mental ou impossibilitadas de se 
comunicarem por qualquer motivo. 

Parágrafo único - A comunicação deverá ser feita no prazo de doze 
horas contadas do momento da entrada do paciente no 
estabelecimento. 

Art. 7° - A autoridade policial do Estado que detiver ou encaminhar 
para tratamento ou assistência doentes mentais, indigentes ou 
crianças e adolescentes abandonados ou autores de ato infracional 
deverá comunicar o fato, em regime de urgência, com dados 
identificadores da pessoa, à Secretaria de Estado de Defesa Social. 

Art. 8° - As entidades assistenciais, públicas 'ou privadas, que 
recebam e abriguem doentes mentais, indigentes ou crianças e 
adolescentes abandonados ou autores de ato infracional deverão 
enviar periodicamente à Secretaria de Estado de Defesa Social 
relatório dos dados identificadores das pessoas que tenham dado 
entrada nesses estabelecimentos. 

Parágrafo único - Deverá ser imediatamente comunicada a entrada, 
em estabelecimento assistencial de abrigo ou internação, de criança 
ou adolescente sem referências familiares, com dados ou fotos que 
possam ser disponibilizadas na forma do art. 4°. 

Art. go - Identificados, como motivo do desaparecimento da criança, 
o abuso físico, psicológico ou sexual ou a negligência, ocorridos no 
ambiente familiar, o núcleo familiar será encaminhado para 
assistência especializada, composta por psicólogos, assistentes 
sociais e advogados, para acompanhamento psicológico e orientação 
jurídica sobre os direitos da criança e do adolescente e sobre 
possíveis medidas judiciais cabíveis em caso de manutenção da 
violência. 

Art. 1 O - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias contados da data da sua publicação. 

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Biel Rocha, relator - Gilberto Abramo -

Mauro Lobo- Roberto Ramos. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 423/2003 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto de lei sob comento, do Deputado Pinduca Ferreira, tem 
como objetivo autorizar o Poder Executivo a implantar o serviço de 
psicologia escolar no Estado. 

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão 
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com a Emenda no 1, vindo agora a 
esta Comissão a fim de receber parecer para o 1 o turno, nos termos 
do art. 188, ele o art. 102, VI, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em exame, ao tornar possível a implantação do serviço de 

psicologia escolar na rede estadual pública de ensino, vai ao encontro 
do que preceitua a legislação vigente no País, sobretudo a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que busca formar 
integralmente o educando. 

Para que a formação dos educandos seja de fato integral, é 
necessário que eles tenham a oportunidade de expandir sua 
capacidade de aprender. Aqueles que não conseguem assimilar 
conteúdos, que apresentam distúrbios psicológicos ou que não estão 
adaptados a seu meio social não têm essa oportunidade e são muitas 
vezes marginalizados ou mal entendidos. Essas situações, na grande 
maioria das vezes, podem se resolver com atendimento individual de 
profissional especializado. 

Vale destacar a atuação do psicólogo escolar em escolas públicas 
ou particulares. Este profissional realiza trabalho de equipe 
multidisciplinar, após avaliar situações educacionais e suas possíveis 
dificuldades. O especialista em psicologia, consciente da realidade da 
escola, elabora projetos que visem a determinar as causas dos 
problemas escolares, orienta para que sejam prevenidas e corrigidas 
e propõe atividades terapêuticas. Atua em colaboração com o corpo 
docente e discente e a comunidade escolar, conscientizando cada 
instância com relação aos papéis que devem desempenhar, bem 
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O psicólogo escolar ainda realiza trabalhos e projetos para orientar 
os estudantes no momento da escolha profissional, além de prevenir 
distúrbios de comportamento. 

O projeto em análise, ao propor acompanhamento psicológico dos 
alunos, contribui de maneira significativa para a educação de crianças 
e adolescentes. Os resultados dessa ação serão, seguramente, 
visíveis em curto prazo, pois o psicólogo escolar, além de atender 
crianças e adolescentes, poderá orientar suas famílias, que, portanto, 
estarão presentes de forma mais atuante. Problemas como 
repetência, evasão escolar ou aprovação de aluno com grau 
insuficiente de aprendizado, com toda a certeza, serão reduzidos. 

Vale notar que será necessário aumentar o número de profissionais 
especializados, por meio de concurso público. Embora o erário sofra 
sobrecarga financeira, não há dúvidas de que valerá a pena o 
investimento. 

Observamos que houve sugestão do Deputado lvair Nogueira de 
que o Poder Executivo ficasse autorizado a implantar o serviço de 
psicologia e de assistência social nas escolas da rede pública do 
Estado, abrangendo o ãmbito escolar e o familiar. Para tanto, seriam 
contratados psicólogos educacionais e assistentes soc1a1s 
devidamente habilitados. Essa sugestão não foi acatada pelo fato de 
gerar ainda mais despesas para o Estado ao atender também as 
famílias dos estudantes. 

A Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e 
Justiça, entende que todo aluno da rede estadual de ensino deva ser 
assistido por psicólogo. Consideramos inadequada essa orientação, 
pois a assistência psicológica deve ser prestada mediante avaliação 
das reais necessidades dos alunos. 

Conclusão 
Pelos motivos aduzidos, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

n° 423/2003 no 1 o turno; pela rejeição da Emenda n° 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça, e pela aprovação da Emenda no 2, que 
apresentamos a seguir. 

EMENDA N°2 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
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"Art. 1 o - Será prestado serviço de psicologia escolar nas escolas 

da rede pública do Estado.". 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ana Maria 

Resende - Sidinho do Ferrotaco. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 565/2003 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

De autoria do Deputado Fábio Avelar, a proposição em análise 
dispõe sobre a Política Estadual de Estímulo à Construção de 
Barragens e de Desenvolvimento Econômico das Regiões dos Vales 
do Jequitinhonha, do Mucuri e Norte de Minas. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as 
Emendas n°S 1 e 2, que apresentou. A proposição vem, agora, a esta 
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A política de que trata o projeto em tela, de estímulo à construção de 

barragens e de desenvolvimento econômico das regiões dos vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri e Norte de Minas, objetiva combater os 
efeitos da seca, melhorar a oferta de água no semi-árido mineiro, 
otimizar e integrar as iniciativas públicas e privadas de gerenciamento 
dos recursos hídricos e promover o desenvolvimento econômico e 
social das regiões referidas. Pretende-se fazer com que o Estado dê 
suporte técnico, financeiro e operacional aos municípios que 
desenvolvam ações, projetos e programas de construção de 
barragens. Visa a estimular, por meio de parcerias, convênios, 
acordos ou ajustes, a implantação de empreendimentos destinados à 
construção de barragens e ao uso múltiplo e sustentável das águas. 

O art. 4° do projeto dispõe que, para a consecução desses objetivos, 
o Estado deve criar programas, instituir projetos e grupos técnicos em 
articulação com a sociedade civil organizada, abrir linhas de créditos e 
conceder incentivos fiscais, realizar obras de infra-estrutura, incentivar 
o cooperativismo, bem como consignar dotação orçamentária 
específica. 

Ao analisar preliminarmente a matéria, a Comissão de Constituição 
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e Justiça apresentou duas emendas. A primeira substitui, no art. 1°, 
os vales do Jequitinhonha e do Mucuri pelo Nordeste de Minas, 
conforme área mencionada na Lei no 14.171, que cria o Instituto de 
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE. 
Portanto, o Norte e o Nordeste de Minas são as regiões priorizadas 
pela Política Estadual de Estímulo à Construção de Barragens. Essa 
modificação não contraria o intuito original da proposição, uma vez 
que o Nordeste de Minas não somente abrange as bacias dos vales 
do Jequitinhonha e do Mucuri, como também a do rio Pardo e 
mumc1p1os da bacia do São Mateus, reg1oes igualmente 
caracterizadas pelos problemas do semi-árido mineiro. 

A segunda emenda visa a suprimir o art. 4°, sob o argumento de que 
o dispositivo contém diretrizes programáticas para a ação do Poder 
Executivo já abrangidas por normas constitucionais e legais vigentes. 
Nesse caso, achamos que houve um excesso de rigor no exame 
citada Comissão, pois as incumbências definidas na proposição 
orientam o poder público na consecução dos objetivos propostos e na 
execução dessa política. 

Diante da relevância do assunto, a Comissão de Meio Ambiente 
promoveu audiência pública para sua discussão. Foram ouvidos 
representantes de órgãos e entidades com atuação e atribuições no 
uso dos recursos hídricos e no desenvolvimento do semi-árido 
mineiro, entre os quais: RURALMINAS, COPASA, CODEVASF, 
CEMIG, IEF, EMATER, IGAM, associações regionais e o Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Jequitaí e do Pacuí. Estiveram presentes 
também Prefeitos e Vereadores de municípios localizados na região. 
Na ocasião, o autor da proposição, Deputado Fábio Avelar, realçou o 
papel da Secretaria Especial de Desenvolvimento das Regiões do 
Vale Jequitinhonha e do Mucuri e Norte de Minas, informando que a 
Deputada Elbe Brandão, titular dessa Pasta, tem demonstrado grande 
empenho na criação de condições que possibilitem o crescimento da 
região. 

Todos os convidados foram unânimes em reconhecer a necessidade 
de projetos, programas e maior alocação de recursos para melhorar a 
oferta de água no semi-árido. Devem ser promovidas parcerias entre 
órgãos governamentais e municipais para implantar empreendimentos 
que, dentro das alternativas técnicas mais viáveis, constituam um 
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diferencial para o beneficio econom1co e social das populações 
locais. Embora enfrentem uma contínua escassez de recursos e de 
investimentos públicos, essas populações são ricas em valores 
humanos e culturais. 

Os debates enfatizaram a importância das barragens para conservar 
as águas de chuva no semi-árido. Contando com uma precipitação 
média razoável, acima de 800 mm por ano, essas águas pluviais, 
devido à degradação ambiental, escorrem para os cursos de água. 
Para retê-las, as barragens seriam uma solução adequada. É 
necessário, contudo, que se tomem cuidados na definição de seus 
eixos, para evitar mais danos ambientais e possibilitar, entre outros 
benefícios, a recuperação das nascentes e da vazão dos cursos de 
água, propiciando maior reabastecimento do lençol freático. 

Nesse sentido, de forma unânime, realçou-se o papel das 
microbarragens e da construção do que se denominam barraginhas 
ou tanques para a reabilitação de nascentes. A um custo 
extremamente baixo e com a utilização de retro-escavadeiras, 
pequenas obras de fácil e rápida execução podem perteitamente 
provocar a infiltração de toda a água da chuva no solo, contribuindo 
para regularizar os cursos de água. 

As opiniões proferidas durante o debate corroboram o entendimento 
de que o projeto de lei em análise é importante para redirecionar as 
ações do Governo Estadual na instituição de uma política de estímulo 
ao desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste de Minas, indicando 
os instrumentos necessários para sua execução. 

Para balizar uma possível via de atuação, estamos apresentando ao 
final deste parecer a Emenda n° 3, na qual é dada uma ênfase 
especial à conservação das águas de chuva por meio da construção 
de microbarragens. A mesma emenda modifica, ainda, o inciso IV do 
art. 2°, para adequá-lo à nova denominação das regiões, isto é, o 
Norte e o Nordeste de Minas, conforme proposto pela Emenda n° 1, 
da Comissão de Constituição e Justiça, com a qual concordamos. 

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

565/2003 no 1 o turno, com a Emenda n° 1, da Comissão e 
Constituição e Justiça, e a Emenda no 3, a seguir apresentada, e pela 
rejeição da Emenda no 2. 
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EMENDA N°3 

Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 2°, dando-se ao 
inciso IV desse mesmo artigo a seguinte redação: 

"Art. 2°- ... 
IV - promover o desenvolvimento econômico e social do Norte e do 

Nordeste de Minas Gerais; 

Parágrafo único - Respeitadas as alternativas técnicas e locacionais 
mais viáveis no âmbito da política de construção de barragens, serão 
prioritárias as ações de contenção das águas pluviais, por meio da 
implantação de microbarragens, barraginhas ou tanques.". 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Leonardo Quintão, relator - José 

Milton - Fábio Avelar. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 814/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em análise 
acrescenta dispositivo à Lei n° 13.465, de 12/1/2000, que estabelece o 
conceito de pessoa portadora de deficiência para fins de concessão 
de benefícios pelo Estado. 

Preliminarmente examinada pela Comissão de Constituição e 
Justiça, a proposição obteve parecer favorável e vem agora a esta 
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição modifica o art. 2° da Lei no 13.465, de 2000, que 

estabelece o conceito de pessoa portadora de deficiência para fins de 
concessão de benefícios pelo Estado. 

O art. 2° da referida lei, constituído de três incisos, descreve 
minuciosamente os casos beneficiados com o previsto na norma. O 
projeto em análise pretende acrescentar ao inciso 11 a alínea "d", 
incluindo, entre os protegidos pela lei, aqueles que sofram 
conseqüências de coagulopatias e hemoglobinopatias. 

O autor justifica sua iniciativa descrevendo a sintomatologia das 
doenças e alertando para a gravidade de suas conseqüências, que 
podem levar à deficiência física permanente. 
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Após a Constituição Federal de 1988 e a Estadual de 1989, muito 

se tem feito em termos de legislação em favor dos segmentos da 
população portadores de necessidades especiais, ou seja, idosos e 
deficientes físicos. 

A preocupação dos nossos legisladores de tomar efetiva a 
"igualdade perante a lei" levou-os a prestar relevante auxílio a essa 
parte da população. Leis federais e estaduais com essa finalidade 
estão em vigor. Projetos importantes com o mesmo objetivo tramitam 
nesta Casa, em geral unindo os vários tipos de hipossuficientes. 
Entretanto, duas leis estaduais tratam especificamente dos portadores 
de deficiência física. 

Trata-se das Leis n°s 8.193, de 1982, que dispõe sobre o apoio e a 
assistência às pessoas deficientes e dá outras providências, e 13.465, 
de 2000, que estabelece o conceito de pessoa portadora de 
deficiência para fins de concessão de benefícios pelo Estado. Esta é a 
que o projeto em análise pretende modificar. 

É justa e meritória a intenção do autor. Se necessária, a medida 
seria de largo alcance social. 

Entretanto, a gravidade das enfermidades descritas na proposição e 
suas inegáveis conseqüências já as colocam dentro do espírito da Lei 
no 13.465, em pleno vigor, estando seus portadores devidamente 
protegidos por ela. Acrescentar a alínea "d" ao inciso 11 do art. 2° seria, 
pois, uma redundância. 

Chamamos a atenção para o fato de que todos os portadores de 
enfermidades que sofram como conseqüência a deficiência física 
estão protegidos pelas leis existentes, em especial a Lei no 13.465, de 
2000. 

Dessa forma, embora louvando a lembrança do autor e seu senso 
de justiça, julgamos desnecessária a inclusão pretendida. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n° 814/2003 no 

1° turno. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
Alberto Bejani, Presidente- Biel Rocha, relator- Marília Campos. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 817/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 
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De autoria do Deputado João Bittar, o Projeto de Lei no 817/2003 

visa a instituir o Selo Empresa lncentivadora do Primeiro Emprego no 
Estado. 

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, 
que optou por oferecer-lhe o Substitutivo n° 1, vem agora o projeto a 
esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame visa a instituir o Selo Empresa 

lncentivadora do Primeiro Emprego no Estado, a ser concedido à 
pessoa jurídica que disponibilizar 20% de suas vagas funcionais para 
contratação de jovens entre 16 e 24 anos, por um período mínimo de 
12 meses. 

Analisando-se o projeto, verifica-se, de imediato, a sua importância. 
A busca pelo primeiro emprego é fato crucial na vida das pessoas, 
especialmente dos jovens, que compõem a grande maioria daqueles 
que procuram uma colocação. 

O mercado de trabalho exige experiência profissional, que o jovem, 
na maioria das vezes, não pode oferecer. Conseqüentemente, o 
flagelo do desemprego atinge, de forma mais contundente, o 
segmento alvo do projeto em pauta. 

Essa primazia encontra respaldo no Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA -, que prega, com justiça, os direitos dos jovens e 
a prioridade absoluta em sua efetivação. 

A proposição demonstra sua importância também no aspecto 
constitucional, uma vez que a Carta Magna, já em seu preâmbulo, 
determina que o Estado deve assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais e, em seu art. 1°, estabelece como fundamento 
do estado democrático de direito o reconhecimento do valor social do 
trabalho. 

Assim, entendemos que o jovem que busca integrar-se ao mercado 
de trabalho merece tratamento privilegiado em virtude de sua peculiar 
condição de pessoa em desenvolvimento, conforme estipulado no art. 
69 da Lei Federal no 8.069, de 13/7/90, ECA. 

Entretanto, embora amparado pela Constituição Federal e pelo ECA, 
o assunto não conta ainda com o apoio da sociedade, imprescindível 
para a efetiva concretização desse ideal dos jovens. 

~-----------~------------~ 



295 
Assim, o projeto se reveste de importância, pois pretende 

oferecer às pessoas jurídicas que disponibilizem vagas funcionais 
para jovens entre 16 e 24 anos uma justa homenagem: a premiação 
com o Selo Empresa lncentivadora do Primeiro Emprego no Estado, a 
ser recebido do Governador ou de seu representante, como 
valorização por sua atitude e sua responsabilidade social. 

A Comissão de Constituição e Justiça, em análise minuciosa, deu ao 
projeto a importância devida, reconhecendo seu inegável valor social 
e humanitário. Entretanto, encontrou alguns vícios de juridicidade que 
comprometeriam seu andamento nesta Casa. Para garantir sua 
tramitação, com chance de ser transformado em lei, que será de largo 
alcance social, ofereceu ao projeto o Substitutivo no 1, corrigindo as 
imperfeições encontradas. 

Assim, a palavra "selo" foi mudada para "medalha", que especifica 
melhor o caráter de premiação pretendido. Foi retirada a exigência de 
que a condecoração seja entregue na presença do Presidente do 
Conselho Estadual do Idoso, por se tratar de assunto referente à 
proteção dos jovens. 

Foi determinado um número mínimo de funcionários para que a 
empresa se torne habilitada a receber a condecoração, tendo-se 
elevado também o percentual de jovens contratados. 

Dessa forma, esta Comissão está de acordo com a proposição em 
análise. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação, em 1 o turno, do Projeto de Lei 

n° 817/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
Alberto Bejani, Presidente - Marília Campos, relatora - Biel Rocha. 

PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.042/2003 
Comissão de Direitos Humanos 

Relatório 
De autoria do Deputado Doutor Ronaldo, o Projeto de Lei n° 

1 .042/2003 dispõe sobre a cremação de cadáver. 
Publicada no "Diário do Legislativo" de 11/9/2003, a proposição foi 

distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Vem o 
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projeto agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao 
mérito. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe estabelece regras e normas relativas a 

procedimentos básicos para a cremação de cadáver em âmbito 
estadual. 

A cremação de cadáver, embora adotada desde a antigüidade, 
ainda provoca polêmica na sociedade, principalmente quanto ao 
aspecto religioso. Alguns cristãos defendem o sepultamento, por 
acreditarem que esse procedimento não configura desrespeito à fé 
cristã. Segundo eles, os mortos devem ser tratados com reverência e 
respeito, e a inumação é uma maneira natural de acomodação dos 
entes queridos. Até 1963, a religião católica proibia a cremação e, 
ainda hoje, prefere o sepultamento por considerar a cremação uma 
forma abrupta de remoção do corpo de uma pessoa estimada. 

Entretanto, convém ressaltar os aspectos ambientais que envolvem 
o assunto. Os sanitaristas optam pela cremação, tendo em vista os 
reflexos do sepultamento para a saúde pública, especialmente no que 
se refere ao líquido resultante da decomposição de cadáveres. 
Segundo eles, o processo pode gerar vetores contaminantes capazes 
de trazer problemas para o ambiente e para a saúde humana. Além 
dos inconvenientes mencionados, é importante salientar que a prática 
da cremação é considerada um processo mais simplificado, higiênico 
e econômico, já que diminui os encargos básicos, entre eles a 
manutenção da tumba. 

O aumento da população também tem sido motivo de popularização 
do recurso, devido ao espaço físico ocupado, nos centros urbanos, 
pelos cemitérios. Segundo pesquisas, no Brasil o número de 
cremados fica hoje em 1% do total de mortos. Em outros países, o 
percentual pode chegar a 27%, como nos EUA, ou 47%, como no 
Canadá. O Estado de São Paulo foi pioneiro na adoção desse 
recurso, tendo implantado o primeiro crematório em 1974. Atualmente, 
já existem outras áreas crematórias. A construção de um forno 
crematório segue critérios rígidos, sendo necessário obter licença para 
operação, o que pressupõe avaliação da qualidade do ar, dos gases 
emitidos pelo equipamento, bem como medidas de controle ambiental. 

Analisando os aspectos jurídicos, verificamos que o projeto de lei em 
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apreço está em consonância com os requisitos estabelecidos na 
Lei Federal n° 6.015, de 1973, que, em seu art. 77, § 2°, assim 
determina: "A cremação de cadáver somente será feita daquele que 
houver manifestado a vontade de ser incinerado ou no interesse da 
saúde pública e se o atestado de óbito houver sido firmado por 2 
(dois) médicos ou por 1 (um) médico legista e, no caso de morte 
violenta, depois de autorizada pela autoridade judiciária". 

Convém ressaltar que se encontra claramente expresso no projeto 
que cada pessoa poderá decidir sobre a cremação ou o sepultamento. 
Os dogmas religiosos e o condicionamento a costumes de cada um 
serão respeitados. Além disso, verificamos a preocupação do 
legislador com os sentimentos dos que perderam um ente querido, 
pois, conforme o previsto, nenhum cadáver será cremado sem o 
consentimento da família. 

A partir dos preceitos citados, julgamos não haver óbices à 
tramitação do projeto de lei em apreço. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.042/2003. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos, relator - Biel Rocha -

Mauro Lobo - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 89/2003 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto de lei em exame, do Deputado Alencar da Silveira Jr., 
dispõe sobre a realização da Semana de Conservação Escolar. 

A proposição foi aprovada no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1, 
apresentado por esta Comissão, e volta, agora, a fim de receber 
parecer para o 2° turno, nos termos do art. 189, c/c o art. 102, VI, "a", 
do Regimento Interno. 

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer. 
Fundamentação 

Levando-se em conta que o órgão central da Secretaria da 
Educação não pode atender a todas as necessidades de sua rede 
escolar, tanto pela impossibilidade física de tomar as providências 
necessárias em tempo hábil como pela escassez de recursos, a 
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conservação e a recuperação do patrimônio escolar ficam a cargo 
de cada unidade estadual de ensino, que conta com a colaboração da 
comunidade a que se dedica. Além disso, a legislação federal, 
especialmente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
confere autonomia de gestão às instituições escolares, inclusive no 
que respeita à elaboração de sua proposta didático-pedagógica. Não 
há, atualmente, portanto, a interferência de órgãos centralizadores 
que detinham até recentemente o poder de direção do ensino no País. 

É certo que são repassados recursos para as escolas, destinados a 
sua manutenção diária e a pequenos reparos resultantes do uso. Mas, 
por serem insuficientes, precisam ser complementados com verba 
originada das caixas escolares. 

É bom lembrar, por outro lado, que o envolvimento da comunidade 
na solução de problemas da escola surte efeito positivo na formação 
dos estudantes. Por isso, alunos, servidores e pais deveriam ser 
incentivados a colaborar para a boa aparência e o conforto da escola. 

O projeto de lei estabelece que se dedique uma semana do ano 
para conscientizar a comunidade a respeito do valor do patrimônio da 
escola, por meio de atividades didáticas de manutenção e 
reconstituição escolar, com a participação de todos. 

Dessa maneira, alunos e seus familiares estarão envolvidos com a 
melhoria do espaço escolar, trabalhando pela sua preservação e 
evitando muitos dos atos prejudiciais a prédios e materiais escolares. 

Observamos, no entanto, que o § 2° do art. 2° do Substitutivo n° 1, 
que se refere à aceitação, pelas escolas, da colaboração voluntária, 
do apoio técnico e de recursos da comunidade, está em desacordo 
com a LDB. Quem tem autonomia para aceitar ou não tais auxilies é o 
Colegiado Escolar, órgão representativo da comunidade escolar, com 
funções de caráter deliberativo e consultivo nos assuntos referentes à 
gestão pedagógica, administrativa e financeira das escolas estaduais, 
respeitadas as normas legais pertinentes. Compete a ele propor o 
desenvolvimento das ações previstas na proposta político-pedagógica 
da escola, em articulação com associações de bairros, associações 
de pais e mestres, grêmios estudantis, conselhos de classe e 
sindicatos e em outras formas de parcerias, alianças e ações de 
voluntariado. 

Para que o projeto esteja em sintonia com a técnica legislativa, sem 
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se distanciar de sua idéia original, apresentamos, a seguir, a 
Emenda no 1. 
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A realização da Semana de Conservação Escolar trará benefícios 
não só aos alunos, mas a toda a comunidade escolar. 

Conclusão 
Pelos motivos expressos, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do 

Projeto de Lei no 89/2003 com a Emenda no 1 ao vencido no 1 o turno, 
a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao § 2° do art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2°- ... 
§ 2° - Cabe ao Colegiado Escolar deliberar sobre a aceitação de 

colaboração voluntária, apoio técnico e recursos da comunidade.". 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Dalmo 

Ribeiro Silva - Sidinho do Ferrotaco. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

Projeto de Lei no 89/2003 
Cria a Semana de Conservação Escolar e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criada a Semana de Conservação Escolar, a ser 

promovida anualmente em todos os estabelecimentos da rede oficial 
de ensino, com o objetivo de se promover a recuperação do 
patrimônio escolar e conscientizar a comunidade da importância de 
sua conservação. 

Art. 2° - A Semana de Conservação Escolar incluirá: 
I - palestras e atividades didáticas relativas à necessidade de 

preservação do patrimônio escolar: 
11 - atividades de manutenção e reparo do patrimônio escolar. 
§ 1 o - Participarão da Semana de Conservação Escolar os alunos, 

professores e funcionários da escola e a comunidade. 
§ 2° - As escolas aceitarão a colaboração voluntária, o apoio técnico 

e recursos da comunidade. 
Art. 3° - A Semana de que trata esta lei será realizada antes do 

encerramento oficial do quarto bimestre do ano letivo. 
Parágrafo único - Os dias dedicados à Semana de Conservação 

Escolar serão considerados dias letivos, de freqüência obrigatória. 
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Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias contados da data de sua publicação. 

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 104/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 104/2003, de autoria da Deputada Lúcia 
Pacífico, que dispõe sobre a afixação de tabela de preços dos 
serviços nas agências bancárias, foi aprovado no 2° turno, na forma 
do vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 104/2003 
Dispõe sobre a afixação de tabela de preços dos serviços nas 

agências bancárias. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - É obrigatória a afixação, nas áreas interna e externa de 

agência bancária situada no Estado, em local visível e de fácil leitura, 
de tabela de preços dos serviços oferecidos. 

§ 1 o - A tabela a ser afixada na área externa medirá 30cm (trinta 
centímetros) de largura por 40cm (quarenta centímetros) de 
comprimento e conterá exclusivamente o preço dos seguintes 
serviços: 

I - fornecimento de extrato por terminal eletrônico; 
11 - fornecimento de talonário de cheques de vinte folhas; 
111 -fornecimento de extrato pelo correio; 
IV- concessão de cheque especial; 
V - fornecimento de cartão magnético para débito, saque e consulta; 
VI - emissão de cheque avulso; 
VIl - devolução de cheque por falta de fundos; 
VIII -fornecimento e anuidade de cartão múltiplo internacional. 
§ 2° - A tabela a ser afixada na área interna medirá 50cm (cinqüenta 

centímetros) de largura por 60cm (sessenta centímetros) de 
comprimento e conterá os preços dos serviços relacionados nos 
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incisos do § 1 o deste artigo, de forma destacada, em negrito, e os 
preços de serviços que o banco queira divulgar. 

Art. 2° - A não-afixação das tabelas de que trata esta lei implicará a 
aplicação das seguintes penalidades: 

I - notificação para sanar a irregularidade no prazo de cinco dias 
úteis, sob pena de aplicação de multa no valor equivalente a 1 .000 
UFEMGs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), na 
primeira autuação; 

11 - multa cobrada em dobro na primeira reincidência e triplamente, 
na segunda. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias contados da 
data de sua publicação. 

Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Cecília Ferramenta, relatora - Djalma 

Diniz. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 304/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 304/2003, de autoria da Deputada Ana Maria 

Resende, que altera o art. 5°, inciso 11, da Lei no 11.396, de 6 de 
janeiro de 1994, que cria o Fundo de Fomento Socioeconômico do 
Estado de Minas Gerais - FUNDESE - e dá outras providências, foi 
aprovado no 2° turno, com a Emenda no 1 ao vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 304/2003 
Altera o art. 5o da Lei no 11 .396, de 6 de janeiro de 1994, que cria o 

Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de 
Minas Gerais - FUNDESE - e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica acrescentado ao art. 5° da Lei no 11 .396, de 6 de 

janeiro de 1994, alterado pela Lei no 12.708, de 29 de dezembro de 
1997, o seguinte § 3°, passando o inciso 11 do "caput" do artigo a 
vigorar com a seguinte redação: 
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"Art. 5o- ( ... ) 
11 - nos financiamentos para investimento fixo, o valor da operação 

não poderá ultrapassar 80% (oitenta por cento) do investimento fixo 
previsto no projeto, cabendo ao beneficiário providenciar o restante, 
ressalvado o disposto no § 3° deste artigo; 

( ... ) 
§ 3° - No caso de financiamento para investimento fixo realizado em 

Município situado na área de abrangência do Instituto de 
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE - ou 
com Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - inferior a 0,700 (zero 
vírgula setecentos), o valor da operação poderá atingir 90% (noventa 
por cento) do investimento fixo previsto no projeto, cabendo ao 
beneficiário providenciar o restante.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Cecília Ferramenta, relatora - Djalma 

Diniz. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 361/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 361/2003, de autoria do Deputado Bilac Pinto, 

que dispõe sobre a obrigatoriedade de placas de sinalização nas 
rodovias estaduais, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 
1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 361/2003 
Dispõe sobre a colocação, nas rodovias estaduais, das placas de 

orientação de destino que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 

Minas Gerais - DER-MG - colocará, ao longo das rodovias estaduais, 
a uma distância de 40km (quarenta quilômetros) uma da outra, placas 
de orientação de destino, a que se refere o Anexo 11 da Lei Federal no 
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9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, que indiquem a localização do hospital mais 
próximo com infra-estrutura adequada para atendimento de vítimas de 
acidentes de trânsito. 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento 
e vinte dias contados da data de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Cecília Ferramenta, relatora - Djalma 

Diniz. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 568/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 568/2003, de autoria do Deputado Gil Pereira, 

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Monte Azul o 
imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido 
no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 568/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Monte Azul o 

imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Monte Azul o imóvel constituído de um terreno com área de 2.500m2 

(dois mil e quinhentos metros quadrados), situado na Rua 15 de 
Novembro, Bairro Alvorada, nesse Município, registrado sob o no 
6.427, a fls. 109 do Livro no 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Monte Azul. 

Parágrafo único - O imóvel de que trata o "caput" deste artigo será 
usado para promover a integração social, por meio de atividades de 
assistência social à criança e ao adolescente. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da 
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escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no art. 1°. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
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Maria Olívia, Presidente- Djalma Diniz, relator- Cecília Ferramenta. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 633/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 633/2003, de autoria do Deputado Paulo Piau, 

que acrescenta dispositivos à Lei no 12.237, de 5 de julho de 1996, 
que alterou a Lei no 1 0.628, de 16 de janeiro de 1992, que estabelece 
a organização e o funcionamento do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social, instituído no art. 231 da Constituição do Estado, 
foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 633/2003 
Acrescenta dispositivos à Lei no 12.237, de 5 de julho de 1996, que 

altera a Lei no 10.628, de 16 de janeiro de 1992, que estabelece a 
organização e o funcionamento do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam acrescentadas ao inciso XVII do art. 1 o da Lei no 

12.237, de 5 de julho de 1996, as seguintes alíneas "j" e "1": 
"Art. 1 o- ( ... ) 
XVII - ( ... ) 
j) Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais -

OCEMG -; 
I) Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais 

- SEBRAE-MG -;". 
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator- Cecília Ferramenta. 
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836/2003 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 836/2003, de autoria do Governador do Estado, 
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lima Duarte o 
imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma 
original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 836/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lima Duarte o 

imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Lima Duarte o imóvel constituído de um terreno com área de 331,1 Om2 

(trezentos e trinta e um vírgula dez metros quadrados) e respectiva 
benfeitoria, situado na Rua Clemente Armando Moreira, s/ no, Bairro 
Cruzeiro, naquele Município, registrado sob o no 1 - 2.532, a fls. 2.761 
do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lima 
Duarte. 

Parágrafo único - O imóvel de que trata o "caput" deste artigo 
destina-se ao funcionamento de posto de saúde. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no parágrafo único do art. 1°. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Djalma Diniz, relator- Cecília Ferramenta. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 
1.004/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1 .004/2003, de autoria do Governador do 
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Estado, que altera a denominação e os objetivos sociais da 
Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG - e dá outras 
providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 o 
turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Deve-se registrar que, para sanar contradição, presente no texto 
aprovado em 2° turno, entre o disposto no inciso XI do art. 2°, que 
estabelece como finalidade da CODEMIG administrar o patrimônio 
dominical do Estado, e no art. 4°, que condiciona tal atribuição a 
delegação por parte do Estado, esta Comissão, depois de analisar os 
documentos constantes no processo, especialmente a exposição de 
motivos do Governador e os pareceres, optou por vincular os dois 
dispositivos por meio de remissão expressa. A alteração condiciona a 
prerrogativa prevista no inciso citado à observância do disposto no art. 
4° (art. 3° neste parecer), tornando clara a intenção do legislador ao 
aprovar a matéria. 

Além disso, para uniformizar o uso de termos na ementa e no art. 1 o 
do texto aprovado e, ainda, para adequar a proposição à terminologia 
utilizada na Lei Federal no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
referente às sociedades anônimas, esta Comissão substituiu, na 
ementa do projeto, a expressão "objetivos sociais da COMIG" por 
"objeto da COMIG". 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI W 1 .004/2003 
Altera a denominação e o objeto da Companhia Mineradora de 

Minas Gerais- COMIG - e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica alterada a denominação da Companhia Mineradora de 

Minas Gerais - COMIG - para Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais- CODEMIG. 

Parágrafo único -A CODEMIG fica vinculada à Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico. 

Art. 2° - A CODEMIG tem por objeto: 
I - a contratação ou a execução de projeto, obra, serviço ou 
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empreendimento que atenda ao objetivo de desenvolvimento do 
Estado; 

11 - a realização de atividade de fomento ao desenvolvimento 
econômico do Estado, em caráter complementar; 

111 - a pesquisa e a lavra de minério em qualquer parte do território 
nacional e internacional; 

IV - o beneficiamento, a industrialização, a exploração e qualquer 
outra forma de aproveitamento econômico de substância mineral, 
direta ou indiretamente; 

V - a pesquisa e a exploração de recursos hidrominerais em 
qualquer parte do território nacional; 

VI - a proteção e a preservação dos mananciais das estâncias 
hidrominerais de que detenha a concessão; 

VIl - a construção e a administração de hotéis e o fomento do 
turismo nas estâncias hidrominerais e turísticas do Estado; 

VIII - a desapropriação, a aquisição, a alienação, a oneração, a 
permuta, a locação e o arrendamento de te'rrenos e imóveis 
destinados à implantação de empresas; 

IX - o recebimento de bem a título de dação em pagamento pela 
alienação de imóvel de seu ativo circulante, mediante avaliação 
prévia; 

X - a promoção de estudos e projetos de industrialização, bem como 
a implantação e a operação de área industrial planejada, em local 
considerado estratégico econômica e socialmente, respeitados os 
planos diretores municipais e as exigências ambientais; 

XI - a administração de bens dominicais do patrimônio do Estado, 
observado o disposto no art. 3° desta lei. 

Art. 3° - A CODEMIG poderá receber delegação do Estado para 
colaborar no cadastro e na administração do patrimônio imobiliário do 
Estado, quando se tratar de bens dominicais. 

Art. 4° - É vedado à CODEMIG assumir obrigação relativa a obra ou 
serviço de engenharia que implique descontinuidade ou 
descumprimento de meta física ou cronograma físico-financeiro de 
obra cujo contrato, celebrado antes da promulgação desta lei, tenha 
previsto pagamento com recursos da COMIG, direta ou indiretamente. 

Parágrafo único - A vedação estabelecida no "caput" deste artigo 
não se aplica nos casos de recursos transferidos para órgãos da 
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Administração direta ou indireta do Estado. 

Art. 5o - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas 
necessárias à incorporação, pela CODEMIG, da Companhia de 
Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI -, da Empresa Mineira de 
Turismo - TURMINAS e dos ativos da Companhia de 
Desenvolvimento Urbano do Estado de Minas Gerais - CODEURB -, 
em liquidação. 

Parágrafo único - A CODEMIG sucederá, em virtude da 
incorporação, para todos os efeitos, as entidades especificadas no 
"caput" deste artigo em todos os direitos e obrigações. 

Art. 6° - O Estado participará do capital social da CODEMIG com o 
mínimo de 51% (cinqüenta e um por cento) das ações nominativas 
com direito a voto e não poderá transferir o controle acionário da 
empresa sem autorização legislativa. 

Art. r - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Djalma Diniz, relator- Dimas Fabiano. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

O Sr. Presidente despachou, em 2/12/2003, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. 
João Peres, ocorrido em 28/11/2003, em Ouro Fino. (- Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. 
Paulo Penido Filho, ocorrido em 28/11/2003, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.) 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 107a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 3/12/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres, Rêmolo Aloise e Dilzon 

Melo 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 

(Expediente): Ata - Questão de ordem - Registro de presença - 2a 
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de 
Lei nos 1.281 a 1.287/2003 - Requerimentos n°s 2.034 a 2.045/2003 -
Requerimento da Deputada Marília Campos - Comunicações: 
Comunicações das Comissões de Administração Pública, de Assuntos 
Municipais, de Transporte e de Segurança Pública e do Deputado 
Wanderley Ávila - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Fábio 
Avelar, Rogério Correia, da Deputada Lúcia Pacífico e dos Deputados 
Carlos Pimenta e Doutor Ronaldo - 2a Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: 
Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão 
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição no 66/2003 - Comunicação da Presidência - Leitura de 
Comunicações - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de 
Redação Final dos Projetos de Lei n°s 104, 304, 361, 568, 633, 836 e 
1 .004/2003; aprovação - Inexistência de quórum para votação - 2a 
Fase: Questão de ordem - Palavras do Sr. Presidente - Discussão e 
Votação de Proposições: Existência de quórum para votação -
Requerimentos dos Deputados Jayro Lessa, Alberto Pinto Coelho e 
Rogério Correia; aprovação - Inexistência de quórum especial para 
votação de proposta de emenda à Constituição - Discussão, em 2° 
turno, do Projeto de Lei n° 306/2003; encerramento da discussão; 
discursos dos Deputados Rogério Correia, Sargento Rodrigues e 
Chico Simões; votação do projeto, salvo emenda; aprovação na forma 
do vencido em 1 o turno; questão de ordem; leitura e votação da 
Emenda n° 1; aprovação; declaração de voto - Prosseguimento da 
discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.081/2003; discurso da 
Deputada Jõ Moraes; questão de ordem - Encerramento - Ordem do 
dia. 

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever 
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta - Célio 
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalrno Ribeiro Silva - Dimas 
Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor 
Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim 
Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - .Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonidio 
Bouças - Lúcia Pacifico - Luiz Humberto Carneiro - Maria José 
Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro 
Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Àoberto Carvalho -
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 
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1• Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Alberto Bejani, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

O Deputado Célio Moreira - Faz uma semana que a minha querida 
cidade de Corinto foi sacudida por uma tragédia, enlutada pelo 
acidente ocorrido na BR-135, que matou oito pessoas, seis delas 
filhos da terra, professores, que estudavam na Fundação Educacional 
Comunitária Formiguense. Como outros milhares deste Estado, na 
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luta por uma graduação para se adequarem às exigências a cada 
dia maiores do Ministério da Educação, desafiavam rotineiramente 
condições adversas, como a dramática situação de nossa malha 
viária, para conciliar trabalho e estudo. 

Não quero antecipar-me ao laudo que a perícia elabora para apontar 
as causas do acidente e apontar um culpado, mas é oportuno lembrar 
que essa é uma das vias em situação de alto risco, mal conservada e 
sem acostamento, a exigir há muito ações urgentes. 

Ações solicitadas por mim ao Coordenador do DNIT, Dr. Alexandre 
Silveira, ainda em março, foram reiteradas em agosto, por meio de 
ofícios, em que apontei a necessidade de recapeamento da BR-135, 
especialmente nos trechos Curvelo-Corinto e Corinto-Joaquim Felício. 
Solicitei o mínimo necessário para colocar aquela estrada em 
condições transitáveis, considerando os entraves sobrepostos pelo 
Governo Federal a qualquer iniciativa que vá além desse limite. 

Sabemos que as estradas do Estado, em sua quase totalidade, 
precisam de ações mais ousadas, como a duplicação da BR-262, no 
trecho entre Belo Horizonte e João Monlevade, um corredor da morte. 

Relativamente aos meus pleitos e aos de vários Deputados por 
obras na BR-135, as informações otimistas do DNIT deixaram-me crer 
que a esta altura já teríamos essas obras adiantadas, mas a realidade 
é que as ações ficaram restritas às promessas. 

Por enquanto, entre promessas e mais promessas, o que vemos, de 
maneira nítida, é o descompromisso do Governo Federal em corrigir 
um problema grave: a adequação das nossas rodovias às suas atuais 
demandas, com obras arrojadas. 

Enquanto isso, Sr. Presidente, resta-nos lamentar e chorar pelas 
professoras estudantes Zulma Maria de Almeida, Maria da Conceição 
Oliveira, Maria Aparecida de Souza Cruz, Elizabeth Fernandes de 
Oliveira Menezes, Sueli de Souza Barbosa e Maria de Fátima da 
Costa, pelo estudante Anderson Geraldo e pelo motorista Amarildo 
Chaves - vítimas fatais -; e agradecer a Deus pelos sobreviventes, 
Lízia Maria Froes, Aelson José Viana e Vanusa Helena dos Reis. 
Nosso luto estende-se também aos outros 697 mortos contabilizados 
pela Polícia Rodoviária Federal somente no período de janeiro a 
outubro em nossas rodovias. 

Alguém poderá lembrar-me de que não houve aumento no índice de 
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mortos em relação ao mesmo período do ano passado, e respondo 
que a precária situação das estradas não vem do final do ano 
passado, mas de um tempo bem anterior. Há muito, estamos 
banalizando a morte em nossas estradas. 

O lastimável, para nós, políticos, e para as centenas de famílias 
atingidas pela perda de entes nas rodovias, é que, ao final deste ano, 
o trabalho de recuperação de nossas estradas anda muito aquém do 
desejável e do imaginável. 

Este País deu mesmo um salto em superávit. Já não amedronta os 
investidores, mas o custo de tudo isso continua sendo debitado ao 
povo, ao usuário das rodovias, do sistema público de saúde e da 
segurança, enfim, de setores sem investimentos. Pergunto: "até 
quando, senhores?". 

Lamentamos profundamente a morte dessas oito pessoas na BR-
135. Esperamos que os Governos Estadual e Federal cumpram o 
compromisso de restaurar e recuperar as nossas rodovias. Muito 
obrigado. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente -A Presidência registra a presença em Plenário do 

Deputado Carlos Eduardo Vieira da Cunha, Presidente eleito da 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa 
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores 
inscritos para o Grande Expediente. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.281/2003 
Institui a Política Estadual de Apoio às Comunidades Indígenas e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado adotará Política Estadual de Apoio às 

Comunidades Indígenas em Minas Gerais com o objetivo de promover 
e incentivar a preservação das comunidades indígenas, assegurando-
lhes o direito à assistência especial nas ações de saúde, educação e 
de apoio às atividades produtivas, nos termos desta lei. 

L_ ______ (\ ______ __J 
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Art. 2° - Consideram-se para efeito desta lei: 
I - povos indígenas: as coletividades que se distinguem entre si e no 

conjunto da sociedade brasileira, em virtude de seus vínculos 
históricos com populações de origem pré-cabraliana; 

11 - comunidade indígena: o grupo humano local, parcela de um povo 
indígena organizada segundo seus usos, costumes e tradições e 
localizadas no território mineiro independentemente da situação das 
terras que ocupem; 

111 - índio: o indivíduo originário de um povo ou comunidade 
indígena, que se reconhece e é reconhecido como tal; 

IV - organizações indígenas: as associações ou sociedades civis 
sem fins lucrativos integradas exclusivamente por índios, para defesa 
dos seus interesses e dos interesses do povo ou da comunidade 
indígena. 

Art. 3° - A Política Estadual de Apoio às Comunidades Indígenas 
terá como finalidades: 

I - prestar assistência especial aos povos, às comunidades 
indígenas e aos índios, objetivando a universalidade, a integralidade e 
a equanimidade dos serviços prestados; 

11 - garantir aos índios, aos povos ou às comunidades indígenas 
meios para sua auto-sustentação, respeitadas as suas diferenças 
culturais; 

111 -assegurar aos índios, aos povos ou às comunidades indígenas a 
possibilidade de livre escolha dos seus meios de vida e de 
subsistência; 

IV - promover o respeito à organização social, aos usos, aos 
costumes, às línguas e às tradições dos povos e das comunidades 
indígenas, a todos os seus bens, modos de viver, de criar e fazer, 
valores culturais e artísticos e demais formas de expressão; 

V- executar, com anuência dos povos e das comunidades indígenas 
e com a sua participação, ações, programas e projetos que os 
beneficiem; 

VI - garantir aos índios, aos povos e às comunidades indígenas a 
posse permanente e o usufruto exclusivo das riquezas naturais 
existentes nas terras que tradicionalmente ocupam; 

VIl - proteger os bens de valor artístico, histórico e cultural, os sítios 
arqueológicos e as demais formas de referência à identidade, à ação 
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e à história dos povos e das comunidades indígenas. 

Parágrafo único - A assistência especial e o apoio de que trata este 
artigo não excluem o acesso dos índios e das comunidades indígenas 
aos meios de apoio e assistência assegurados aos demais mineiros. 

Art. 4°- Na definição da Política Estadual de Apoio às Comunidades 
Indígenas serão respeitadas as seguintes diretrizes: 

I - respeitar e valorizar as diferentes práticas tradicionais e as 
especificidades culturais, ambientais, tecnológicas e sócio-
econômicas dos povos indígenas e de suas comunidades; 

11 - tratar cada povo e comunidade indígena considerando as 
condições de bem-estar físico, mental e social e as formas de 
interação desses povos com a sociedade envolvente; 

111 - assegurar o desenvolvimento e a implementação de programas 
integrados de ensino, aprendizagem e pesquisa para a oferta de 
educação intercultural, nas línguas indígenas e na língua oficial do 
País; 

IV - incentivar o uso de tecnologias indígenas e de outra 
consideradas apropriadas do ponto de vista ambiental e antropológico, 
respeitada a premissa de não geração de dependência tecnológica; 

V - recuperar as terras que tenham sofrido processos de degradação 
dos seu recursos naturais; 

VI controlar ambientalmente as atividades potencial ou 
efetivamente modificadoras do meio ambiente, mesmo aquelas 
desenvolvidas fora dos limites das terras indígenas que afetam; 

VIl - plantar espécies nativas e repovoar as populações de animais e 
peixes nativas. 

Parágrafo único - A interferência no processo de produção das 
comunidades indígenas dar-se-á somente quando sua sobrevivência 
econômica estiver comprometida ou atendendo-se aos interesses 
manifestos pelos índios, devendo ser fundamentada em diagnóstico 
sócio-econômico-ambiental. 

Art. 5° - As ações de assistência e apoio aos índios relativas à 
saúde, à educação e às atividades produtivas dar-se-ão de forma a se 
integrarem institucionalmente entre si e com as ações de proteção 
ambiental e defesa das terras indígenas. 

Art. 6° - Compete ao poder público, na execução da Política 
Estadual de Apoio à Comunidades Indígenas: 
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I - incentivar o etnodesenvolvimento da agricultura, da pecuária, 

da pesca, do extrativismo e do artesanato indígenas, viabilizando os 
meios necessários para o beneficiamento, a armazenagem e a 
comercialização desses bens; 

11 - incentivar a preservação da diversidade e a integralidade do 
patrimônio genético contido nas terras indígenas, mantendo e 
ampliando bancos de germoplasma; 

111 - o estímulo à produção e à utilização de plantas medicinais e 
produtos fitoterápicos; 

IV - promover a preservação e a conservação ambiental das terras 
indígenas e de seu entorno, especialmente dos recursos hídricos, da 
fauna e da flora nativa; 

V - o estímulo à cultura e ao lazer; 
VI - a promoção da educação ambiental em todos os níveis de 

ensino; 
VIl - a efetividade das ações e dos serviços públicos de saúde, 

compreendendo o saneamento básico, a nutrição, a habitação e a 
educação sanitária. 

Art. 7° - Constituem instrumentos da política de Apoio às 
Comunidades Indígenas: 

I - a pesquisa; 
11 - a assistência técnica e a extensão rural; 
111 -o ensino; 
IV- a vigilância em saúde; 
V- a proteção ambiental; 
VI - a assistência social; 
VIl- a habitação. 
Art. 8° - A Política Estadual de Apoio às Comunidades Indígenas 

será formulada e executada com a participação direta dos povos, das 
comunidades e das organizações indígenas, assegurando-se o direito 
de participação em todas as instâncias governamentais do Estado, 
com a participação de entidades da sociedade que tratem de questões 
pertinentes a esta lei. 

§ 1 o - A Política Estadual de Apoio às Comunidades Indígenas 
poderá contar com um órgão específico de gestão, com atribuição de 
operacionalizar o disposto neste artigo. 

§ 2° - O órgão a que se refere o parágrafo anterior terá composição 
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paritária entre representantes, titulares e suplentes, de órgãos 
governamentais e entidades da sociedade, inclusive as dos 
beneficiários diretos desta Política. 

Art. go - É vedada a concessão de incentivos do poder público a 
atividades que interfiram ou causem impacto negativo sobre os povos 
e as comunidades indígenas, tais como a construção de estradas, 
hidrovias e usinas hidrelétricas. 

Art. 1 O- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2003. 
Ana Maria Resende 
Justificação: O Brasil preserva mais de 300 mil cidadãos indígenas 

que aqui vivem, desde muito antes de os imigrantes europeus e os 
escravos negros chegarem. 

Atualmente, em Minas Gerais, existem sete povos indígenas 
oficialmente reconhecidos: Maxakali, Xacriabá, Pataxó, Caxixó, 
Xucuru, Cariri, Pankararu e Krenak. Desses povos, há aqueles que 
têm um contato menor com o exterior e aqueles que, através da 
agricultura e de outras formas de produção, estabeleceram intensos 
contatos com o mundo não indígena. 

A Constituição da República dispõe que é da competência do 
Estado, juntamente com a União, o Distrito Federal e os municípios, 
combater os fatores de marginalização, promovendo a integração 
social dos setores desfavorecidos. Por outro lado, é também da 
competência comum dos entes federativos a proteção ao patrimônio 
histórico e cultural brasileiro. 

É fato que os índios, em todo o território brasileiro, são 
marginalizados. Tal constatação não é diferente no Estado de Minas 
Gerais, que abriga muitos deles em situação de evidente exclusão. 

Os indígenas têm uma cultura muito peculiar, que não se baseia na 
acumulação material, e possuem uma visão de mundo própria e um 
conjunto de valores e ideais que os diferenciam dos povos brancos. 

Assim, a construção de políticas públicas específicas para os povos 
indígenas se justifica plenamente, pois o Estado tem o dever de 
viabilizar e concretizar a satisfação das necessidades e das 
demandas desses povos, que sofrem com a insuficiência de recursos 
financeiros, epidemias, exclusão social, preconceitos, invasão de 
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terras, que em longo prazo podem provocar a sua extinção. 

A extinção dos povos indígenas seria terrível para a história e a 
cultura brasileiras, pois seria cortar nossas raízes e podar a nossa 
identidade. 

Se o Estado viabilizar política de proteção, inclusão e resgate da 
identidade desses povos, concomitantemente estará resgatando 
nossas raízes. 

Promover a melhoria de vida das populações indígenas é preservar 
a nossa história e a nossa cultura. 

Isto posto, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste 
projeto, que é de suma importância. 

- 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 lnerno. 

PROJETO DE LEI N° 1.282/2003 
Dispõe sobre a divulgação de dados sobre veículos e dá 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Além dos identificadores, o órgão estadual de transito 

deverá divulgar sobre os veículos: 
I - a categoria: 
a) oficial; 
b) de representação diplomática, de repartições consulares de 

carreira ou organismos internacionais acreditados junto ao Governo 
brasileiro; 

c) particular; 
d) de aluguel; 
e) de aprendizagem; 
11 - ambulância, 
111 -viatura policial; 
IV - ter sido roubado ou furtado ou extorquido; 
V - existência de multa: 
a) vencidas, origem e respectivo valor; 
b) vincendas e respectivo valor; 
c) com recurso em análise. 
Art. 2° - Gozam da presunção "juris tantum", por estado de 

necessidade, na análise de infração de trânsito, independente de 
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recurso voluntário, os veículos destinados a socorro de incêndio e 
salvamento, os de policia, os de fiscalização e operação de trânsito e 
as ambulâncias. 

Parágrafo único- Gozam da mesma presunção aludida no "caput", 
independentemente de recurso, os veículos furtados, roubados ou 
extorquidos, desde a data de comunicação do fato até a do efetivo 
retorno à normalidade da posse ao proprietário. 

Art. 3° - A existência de multas vincendas ou sob recurso não 
impede a alienação do veiculo. 

Parágrafo único - Na hipótese prevista no "caput" deste artigo, o 
adquirente se declarará ciente da existência de multa e assumirá a 
obrigação em caso de vencimento da multa ou não conhecido ou não 
provido o recurso. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, novembro de 2003. 
Dinis Pinheiro 
Justificação: A pretensão do projeto de lei é dar vazão aos princípios 

da transparência, da presunção de verdade dos atos públicos e da 
economicidade nos procedimentos de julgamentos de infrações de 
trânsito. 

O art. 5° da Constituição Federal preceitua: 
"Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no Pais a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:". 

O inciso XXXIII do citado artigo dispõe sobre o direito à informação: 
"XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos 

informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou 
geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível 
à segurança da sociedade e do Estado;". 

No inciso LVII prevalece a presunção de inocência ou de legalidade 
do ato, até que ocorra o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória, ou seja, enquanto pender o julgamento, qualquer que 
seja ele, não pode haver incidência de penalidade, pois estaríamos 
diante de apriorismo. 
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O art. 25 e seu § 1 o dispõem textualmente: 
"Art. 25 - Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições 

e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 
§ 1 o - São reservadas aos Estados as competências que não lhes 

sejam vedadas por esta Constituição". 
Ainda nesse diapasão de cumprimento dos princípios, temos que o 

Estado compõe o Sistema Nacional de Trânsito, conforme alude o art. 
5° da Lei no 9.503, de 1997, (Código de Transito Brasileiro). 

"Art. 5° - O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e 
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, 
administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de 
veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, 
educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, 
fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de 
penalidades". 

Integrando o sistema, existem nos Estados os conselhos, aludidos 
no art. 14 da citada lei, aos quais competem elaborar normas no 
âmbito de suas competências. 

"Art. 14 - Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN 
-e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE -: 

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no 
âmbito das respectivas atribuições; 

11 - elaborar normas no âmbito das respectivas competências;". 
Os julgamentos de infrações iniciam-se nas JARis, às quais que 

competem os julgamentos, nos termos do art. 17 da mencionada lei. 
"Art. 17 - Compete às JARis: 
I -julgar os recursos interpostos pelos infratores; 
11 - solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e 

executivos rodoviários informações complementares relativas aos 
recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida; 

111 - encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e 
executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas 
autuações e apontados em recursos, e que se repitam 
sistematicamente.". 

A competência do Estado é reiterada no art. 21 do Código de 
Trânsito, já relatado: 
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"Art. 21 -Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no 
âmbito de sua circunscrição: 

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no 
âmbito de suas atribuições;". 

Entre as normas já existentes estão as relacionadas no art. 29, que 
diz respeito ao livre trânsito de veículos de salvamento, de polícia e 
ambulâncias (indicados no inciso VIl). 

"Art. 29 - O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à 
circulação obedecerá às seguintes normas: 

VIl - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os 
de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, 
além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, 
estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e 
devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme 
sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes 
disposições: 

a) quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a 
proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a 
passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e 
parando, se necessário; 

b) os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no 
passeio, só atravessando a via quando o veículo já tiver passado pelo 
local; 

c) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha 
intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço 
de urgência; 

d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar 
com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, 
obedecidas as demais normas deste Código;". 

O projeto em tela tem o condão de estabelecer nos procedimentos 
de julgamento de infração de trânsito o que o Código já menciona ser 
livre. 

No dia-a-dia, o que se tem presenciado é que viaturas em exercício 
de sua atividade (que por princípio de direito administrativo gozam de 
presunção de veracidade) estão sendo autuadas, tendo que realizar 
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verdadeiras peripécias para provar o que a lei já diz. Então a 
vi~tura tem que provar que é viatura, em constante inversão de prova. 

E o órgão fiscalizador que tem que provar que houve infração. E a 
lei reputa em caso específico a presunção. O mesmo se aplica aos 
casos de furto, roubo e, extorsão. Não obstante o proprietário ter sido 
agredido, violentado e providenciar o boletim de ocorrência, ainda é 
contemplado com notificações de infrações de trânsito. 

E o pior, Srs. Deputados, é que o mesmo sistema que registra a 
notificação já registrara anteriormente o furto, o roubo ou a extorsão. 
Então, o que acontece é uma verdadeira dor de cabeça e uma perda 
de tempo para o Estado e, principalmente para o cidadão. 

O projeto estabelece que, nesses casos, independentemente de 
recurso voluntário, já há a presunção "juris tantum" de que não há 
responsabilidade do proprietário, que muitas vezes é o próprio Estado. 

Se o Estado não foi capaz de evitar o dano ao proprietário (roubo, 
furto, ou extorsão) ou ainda não foi capaz de reaver o bem ou punir os 
delinqüentes, não pode ainda ocasionar maior dano ao proprietário do 
veículo. 

O projeto também estabelece o que a Constituição Federal, com 
todas as letras, determina somente após o vencimento a multa torna-
se exigível, e, se houver recurso, ocorre a suspensão, até o trânsito 
em julgado da decisão. 

Pasmem, Srs. Deputados, num caso em que um veículo for roubado 
e encontrado dias depois, junto com esse veículo virá um rosário de 
multas geradas no intervalo de duração do roubo. E, caso queira o 
proprietário alienar o veículo, atualmente, mesmo antes do 
vencimento e do julgamento do recurso, é necessário que ele pague 
as multas. É exigido que ele pague, mais uma vez, por infrações que 
delinqüentes cometeram enquanto estiveram na posse do veículo, o 
que o Estado não evitou. O proprietário torna-se vítima mais uma vez. 

Norma semelhante (de isenção) existia no Estado com a Lei n° 
11.741, de 1995, que foi revogada pela Lei n° 12.735, de 1997, que 
veio tratar de isenção de IPVA. 

Há norma quanto à isenção de IPVA, no tocante a esses veículos, 
como está no art. 5° do Decreto n° 39.387, de 14/1/98. 

Por tudo isso, nobres pares, é que o projeto é constitucional, 
legítimo e aguarda aprovação. 
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- 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 .283/2003 
Dispõe sobre o número mínimo de clínicas e despachantes 

credenciados pela Secretaria de Estado de Defesa Social e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O número mínimo de clínicas e despachantes credenciados 

pela Secretaria de Estado de Defesa Social obedecerá ao disposto 
nesta lei. 

Parágrafo. único - Para os fins deste artigo: 
I - despachante é, nos termos do art. 1 o da Lei no 9.095, o habilitado 

a exercer no âmbito da Secretaria de Estado de Defesa Social as 
atividades de mandatário tácito dos interessados, podendo praticar 
todos os atos de representação, observadas as restrições contidas no 
§ 1 o do art. 1 .295 do Código Civil; ' 

11 -clínica é a pessoa jurídica credenciada pela Secretaria de Estado 
de Defesa Social para a prática das atividades pertinentes a exames e 
laudos previstos no credenciamento, nos termos da legislação 
respectiva. 

Art. 2° - O número mínimo de despachantes no âmbito da Secretaria 
de Estado de Defesa Social será cinco, observados os parágrafos 
deste artigo. 

§ 1 o - O número mínimo de despachantes, fixados no "caput" deste 
artigo, refere-se aos municípios cuja frota de veículos emplacados 
seja igual ou inferior a cinco mil. 

§ 2° - Para cada acréscimo de mil unidades ou fração ao número de 
veículos, haverá acréscimo de um ao número de despachantes. 

Art. 3° - O número mínimo de clínicas credenciadas pela Secretaria 
de Estado de Defesa Social será três, atendidos os parágrafos deste 
artigo. 

§ 1 o - A fixação do número mínimo, estabelecido no "caput" deste 
artigo, é para os municípios cuja frota de veículos emplacados seja 
igual ou inferior a três mil. 

§ 2° - Para cada acréscimo de mil unidades ou fração ao número de 
veículos, haverá o acréscimo de uma unidade ao número de clínicas. 
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Art. 4° - A Secretaria de Estado de Defesa Social fará publicar, 

nos meses de janeiro e junho, o número mínimo de despachantes e 
clínicas, observados os arts. 2° e 3°. 

Parágrafo único - Nos municípios em que não houver o número 
mínimo de despachantes e clínicas, a Secretaria de Estado de Defesa 
Social adotará as providências para o processo de habilitação e 
credenciamento, no prazo máximo de trinta dias, sob pena de 
responsabilidade, a contar do prazo do "caput" deste artigo. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, novembro de 2003. 
Dinis Pinheiro 
Justificação: Pretende o projeto de lei ampliar o número de pessoas 

que possam habilitar-se como despachantes no âmbito da Secretaria 
de Defesa Social e o número de clínicas credenciadas; abrir 
oportunidades de emprego para jovens e profissionais; agilizar os 
serviços públicos na Secretaria, desmontando possíveis grupos ou 
"personas" que possam deter o domínio ou a exclusividade da 
intermediação ou dos serviços; diminuir os custos para as partes e os 
interessados, com o incremento do número de pessoas e clínicas que 
possam prestar os serviços. 

Este projeto funda-se no princípio da transparência e da legalidade 
na administração, como bem acentua a Constituição Federal, no art. 
37. Com isso, haverá acréscimo de oportunidades de trabalho. 
Ademais, não há despesa por parte do poder público, já que as 
quantidades fixadas são o mínimo necessário para a eficiência e 
correta condução dos trabalhos. Nada impede que um maior número 
seja credenciado. O projeto revela-se oportuno e justo, além de 
constitucional e legal. Conto com o apoio dos pares à sua aprovação. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 
1 02, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1 .284/2003 
Dispõe sobre a proibição de cobrança em conta telefõnica e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam as empresas concessionárias de serviço público de 
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comunicações proibidas de cobrar ligações realizadas e não 
incluídas, há mais de trinta dias, em conta telefônica. 

Art. 2° - Constatada a irregularidade, o consumidor que pagar as 
ligações não incluídas, há mais de trinta dias, em conta telefônica terá 
direito à restituição, em dobro, das quantias pagas, acrescidas de 
correção monetária e juros legais. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento 
e oitenta dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003. 
Dinis Pinheiro 
Justificação: São freqüentes as denúncias de consumidores de que 

as empresas concessionárias prestadoras de serviço público de 
telefonia cobram contas cujas ligações foram feitas meses antes. Tal 
prática resulta em um aumento considerável nos valores das contas. 

Tais empresas deveriam ter estrutura para cobrar, mês a mês, as 
ligações efetuadas. O consumidor não pode ser surpreendido, 
extemporaneamente, com a cobrança de ligações não incluídas em 
contas telefônicas por erro ou outros motivos. 

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39, incisos IV e V, 
determina o seguinte: 

"Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços: 
I - .......................................................... . 
IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo 

em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para 
impingir-lhe seus produtos ou serviços; 

V- exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva". 
O Código dispõe, ainda, o seguinte: 
"Art. 6° - São direitos básicos do consumidor: 
I - .................................................................... . 
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (grifo 

nosso) e morais, individuais, coletivos e difusos". 
A Lei Federal n° 9.472, de 16/7/97, que dispõe sobre a organização 

dos serviços de telecomunicações, em seu art. 3°, incisos I, IV e XII, 
prevê o seguinte: 

"Art. 3° - O usuário de serviços de telecomunicações tem direito: 
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I - de acesso aos serviços de telecomunicações, com padrões de 

qualidade e regularidade adequados à sua natureza, em qualquer 
ponto do território nacional; 

li - ........... " ................................ . 
IV - à informação adequada sobre as condições de prestação dos 

serviços, suas tarifas e preços; 
V- ............................................ . 
XII - à reparação dos danos causados pela violação de seus 

direitos". 
Dispõe, ainda, o seguinte: 
"Art. 5° - Na disciplina das relações econômicas no setor de 

telecomunicações, observar-se-ão, em especial, os princ1p1os 
constitucionais da soberania nacional, função social da propriedade, 
liberdade de iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor (grifo 
nosso), redução das desigualdades regionais e sociais, repressão ao 
abuso do poder econômico (grifo nosso) e continuidade do serviço 
prestado no regime público". 

A Constituição Federal determina o seguinte: 
"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre: 
I - ......................................... . 
V- produção e consumo". 
Diante do exposto, cabe a esta Casa aprovar este projeto de lei. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do 

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

PROJETO DE LEI N° 1.285/2003 
Dispõe sobre a criação de programa de atividades desportivas no 

âmbito dos estabelecimentos estaduais de ensino, no período de 
férias escolares. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O poder público estimulará a criação de um programa de 

atividades desportivas nos estabelecimentos estaduais de ensino, no 
período de férias escolares. 

Parágrafo único - O programa deverá ser amplamente divulgado nas 
escolas, permitida a participação de todos os alunos. 

Art. 2° - Durante o semestre letivo, serão treinados monitores para o 
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programa, a serem escolhidos com o apoio da Associação de Pais 
e Mestres, preferencialmente na própria comunidade. 

§ 1 o - Os alunos das escolas superiores de Educação Física que 
pleitearem estágio em estabelecimentos estaduais de ensino serão 
aproveitados como monitores do programa. 

§ 2° - É vedada a remuneração dos monitores. 
Art. 3° - Poderão ser estabelecidas parcerias, sem ônus para o 

Estado, com clubes da comunidade, quando os estabelecimentos de 
ensino não dispuserem de espaço suficiente para as práticas 
esportivas. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias contados a partir de sua publicação. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, novembro de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: Inúmeras e complexas são as causas da violência 

urbana, o mais sério problema que afeta a sociedade atual. Entre elas 
podem ser citadas a desagregação familiar, o consumo de drogas, a 
falta de perspectivas pessoais e, em especial, a ociosidade. Na 
periferia das cidades grandes, principalmente, os estudantes se 
ressentem da falta de espaço e de incentivo para a prática de 
esportes. 

O esporte não é importante apenas como atividade física, mas, em 
particular, por trazer agregados valores fundamentais como a 
disciplina pessoal e o respeito pelo próximo. É possível, por meio de 
medidas simples, que praticamente não exigem do poder público e da 
população mais do que vontade, tentar mudar esse quadro, 
oferecendo oportunidades de desenvolvimento pessoal e social a 
nossas crianças e adolescentes. 

Essa é a razão que motiva este parlamentar a apresentar este 
projeto de lei, para o qual pede o apoio dos nobres pares. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado Leonardo Quintão. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 328/2003, 
nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI W 1 .286/2003 
Declara de utilidade pública a Oficina de Teatro Entre & Vista, com 

~-----------~------------~ 



327 
sede no Município de Tiradentes. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica declarada de utilidade pública a Oficina de Teatro Entre 

& Vista, com sede no Município de Tiradentes. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, dezembro de 2003. 
Luiz Fernando Faria 
Justificação: A Oficina de Teatro Entre & Vista é sociedade sem fins 

lucrativos, e suas principais finalidades estatutárias são organizar e 
promover oficinas de formação de atores e difundir a cultura teatral, 
tornando-a mais acessível à população, incentivando a participação e 
a conscientização da comunidade acerca de manifestações culturais 
diversas, contribuindo, destarte, para o desenvolvimento sócio-cultural 
principalmente de crianças e jovens, que, por meio da expressão 
corporal, linguagem, mus1ca, dança e representação, podem 
distanciar-se das drogas e da violência. 

Além de merecer o título declaratório pelos relevantes serviços 
prestados, a entidade torna-se apta a recebê-lo por preencher os 
requisitos legais para tanto, razão pela qual conto com a anuência dos 
nobres pares para a aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI No 1.287/2003 
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Centro Infantil 

Alvorada, com sede no Município de Sabará. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária 

Centro Infantil Alvorada, com sede no Município de Sabará. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, dezembro de 2003. 
Luiz Fernando Faria 
Justificação: A referida Creche é entidade de caráter beneficente, 

cultural, assistencial, filantrópica e de promoção infantil. 
É relevante mencionar que sua finalidade precípua é amparar 
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crianças carentes, portadoras ou não de deficiência, fornecendo 
abrigo, alimentação, educação e assistência médico-odontológica, 
além de proteção à gestante e à família, possibilitando aos pais o 
desempenho de suas atividades profissionais, enquanto deixam os 
filhos em local apropriado. 

Considerando que a entidade preenche os requisitos legais para ser 
declarada de utilidade pública, título que se pretende conceder nesta 
oportunidade, conto com a anuência dos nobres colegas ao projeto 
ora apresentado. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 2.034/2003, do Deputado Biel Rocha, solicitando seja formulado 

apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento dos 
trechos de ligação entre os Municípios de Dom Joaquim, Conceição 
do Mato Dentro e Senhora do Porto. (- Semelhante proposição foi 
apresentada anteriormente pelo Deputado Célio Moreira. Anexe-se ao 
Requerimento no 1. 710/2003, nos termos do § 2° do art. 173 do 
Regimento Interno.) 

N° 2.035/2003, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja 
formulada moção de aplauso ao Cruzeiro Esporte Clube pela 
obtenção dos três títulos nacionais disputados este ano. (-
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Antônio Andrade. Anexe-se ao Requerimento no 2.003/2003, nos 
termos do§ 2° do art. 173 do Regimento Interno.) 

N° 2.036/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso à CDL de Coronel Fabriciano pela 
passagem de seus 40 anos de fundação.(- À Comissão de Turismo.) 

W 2.037/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Instituto de Previdência do 
Legislativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG - pela passagem do 
seu 30° aniversário de criação. (- À Comissão de Administração 
Pública.) 

N° 2.038/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Francisco Graça de 
Moura, Presidente do Conselho Consultivo da Fundação Cultural e 
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Educacional Diocesana Nossa Senhora do Carmo pela iniciativa da 
criação do Circuito Turístico Religioso Rota da Fé. (- À Comissão de 
Educação.) 

N° 2.039/2003, do Deputado Leonídio Bouças, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a empresa Martins Comércio e 
Serviços de Distribuição S.A. pelo transcurso de seu cinqüentenário. (-
À Comissão de Turismo.) 

N" 2.040/2003, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Leandro 
Ferreira pelo transcurso do 41 o aniversário de sua emancipação. (- À 
Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 2.041/2003, do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso ao 1°-Ten. PM Luciano Aurélio 
Silveira Quirino e demais militares que menciona por sua atuação na 
operação policial na Pedreira Prado Lopes, nesta Capital. (- À 
Comissão de Segurança Pública.) 

N° 2.042/2003, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do DER-MG com vistas à pavimentação da rodovia que liga o 
Município de Montes Claros ao de Diamantina. (- À Comissão de 
Transporte.) 

N° 2.043/2003, da Comissão de Segurança Pública, pleiteando seja 
solicitada ao Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes a 
verificação da possibilidade da inclusão do Sr. Heleno Maia Santos do 
Nascimento no Programa Pró-Vila. (- À Comissão de Direitos 
Humanos.) 

N° 2.044/2003, da Comissão de Administração Pública, solicitando 
seja formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
com vistas a que seja enviado a esta Casa o anteprojeto de lei de 
organização e divisão judiciárias. 

No 2.045/2003, das Comissões de Direitos Humanos e de 
Segurança Pública, solicitando seja formulado apelo ao Procurador-
Geral de Justiça com vistas à inclusão no Programa Pró-Vita dos 
policiais militares Capitão Eurípedes Lemos, 3°-Sargento José Carlos 
Dias e Soldado José Francisco Basílio, do 7" Pelotão Especial de 
Prata, pelos motivos que mencionam. 

Da Deputada Marília Campos, solicitando à Casa seja estudada a 
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Fundo da Infância e da Adolescência.(- À Mesa da Assembléia.) 

Comunicações 

330 

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 
de Administração Pública, de Assuntos Municipais, de Transporte e de 
Segurança Pública e do Deputado Wanderley Ávila. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar. 
O Deputado Fábio Avelar• - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, cumprimentamos o ilustre visitante, Deputado Carlos 
Eduardo Vieira da Cunha, os amigos da galeria e os telespectadores 
da TV Assembléia. Ao término dos trabalhos de apreciação, 
discussão, votação e aprovação do texto final do Projeto de Lei n° 
1 .004/2003, do Governador Aécio Neves, do qual este Deputado foi o 
relator, desejo manifestar minha alegria e externar meus 
cumprimentos aos nobres colegas, Deputadas e Deputados, pela 
demonstração de equilíbrio e competência na condução de tão 
importante matéria. 

O Governador Aécio Neves, ao encaminhar à Assembléia 
Legislativa a proposta de ampliação do espaço de atuação da então 
COMIG, hoje CODEMIG, sinalizou sua inequívoca disposição de 
modernizar a gestão do Estado, de racionalizar suas atividades e de 
promover a redução de gastos públicos, aliviando o contribuinte e 
dinamizando a economia. 

Meu júbilo tem razão de ser. Ele se justifica, porque constato, 
emocionado, que a proposta do Governador Aécio Neves, tão bem 
acolhida nesta Casa, traz, inserida em seu bojo, a marca dos homens 
públicos mineiros, sintonizados com a causa desenvolvimentista, com 
a preocupação com o social e com o anseio pela inclusão do homem 
que habita o nosso Estado em um novo padrão de vida, mais humano, 
saudável e rico. 

Temos certeza, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, de que V. Exas., 
assim como o Governador Aécio Neves, serão lembrados pela lucidez 
e pelo acerto na aprovação dessa lei. 

Temos também a convicção de que a aprovação, por esta Casa, do 
texto final que resulta no nascimento da CODEMIG reflete a sintonia e 
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Um novo tempo se avizinha. Tempo da ação, do investimento, da 
transformação e do desenvolvimento. Tempo de levar ao povo mineiro 
os bons ventos da esperança e de dar a ele, merecidamente, o bem-
estar e a melhoria da sua qualidade de vida. 

A empresa que nasce, CODEMIG, representará o braço executor do 
Estado em suas ações econômicas e sociais. Estará incumbida de 
promover articulações integradas com o INDI e o BDMG, voltadas 
para o apoio e a indução do crescimento econômico e social de nosso 
Estado. 

A ação da CODEMIG está bem definida em lei. Seu espaço de 
atuação permitirá alcançar as mais variadas regiões do Estado e, 
integrando-se aos projetos desenvolvidos pelo INDI, se necessário, 
financiados pelo BDMG, induzirá o desenvolvimento de cadeias 
produtivas regionais, disseminando o espírito empreendedor do povo 
mineiro, apoiando empreendimentos econômicos e sociais destinados 
ao desenvolvimento do Estado e cuidando da gestão dos recursos 
minerais, hidrominerais, turísticos e imobiliários que lhe estarão 
afetos. 

Estará, por outro lado, afastada da operacionalização dos processos 
e da gestão dos ativos produtivos, que deverão ser entregues à 
iniciativa privada, permitindo que as ações públicas e privadas tenham 
focos específicos e distintos. 

Esperamos da CODEMIG um formato operacional e administrativo 
revestido de modernidade, capaz de agilizar a gestão dos recursos 
materiais e humanos que a nova lei outorgou. Esperamos que possa 
atender e superar as expectativas de todos nós, que hoje 
comemoramos seu nascimento nesta acolhedora Casa. 

Eis aí o desenho de um novo e promissor cenário, de um novo 
tempo. Comemoremos todos. Parabéns, Deputados! Parabéns, 
Governador! Obrigado. 

Sr. Presidente, quero dizer que, como relator desse projeto, incluí 
uma emenda que atenderia a uma futura demanda da CODEMIG: um 
terreno para a construção de um centro de convenções no Parque da 
Gameleira, que pertencia à UEMG. Por outro lado, acompanhei os 
trabalhos da Comissão de Educação e o esforço dos Deputados para 
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resolver, de maneira definitiva, a questão da nossa querida UEMG, 
proporcionando-lhe a oportunidade de conseguir os terrenos 
necessários para a conclusão do seu centro universitário nas 
proximidades do Bairro Cidade Nova. Portanto, na oportunidade, 
apresentamos uma emenda para resolver todas as pendências. 

Apresentamos emenda para possibilitar ao Estado promover a 
permuta de terrenos entre a Fundação João Pinheiro, a UEMG e a 
CODEMIG. Na oportunidade, o Deputado Sebastião Navarro Vieira 
alertava-me de que o projeto prejudicaria ou contrariaria os interesses 
da CODEMIG por conter emenda que não versasse sobre a matéria. 
Acolhemos a sugestão do Deputado e, por acordo de Líderes, 
apresentamos emenda ao Projeto de Lei no 837, do Governador, 
aprovada ontem, ern 2° turno, dando condições para que o sonho das 
pessoas que lutaram para o crescimento da UEMG seja realizado. 

Trago outra questão que vem ocorrendo nas cidades mineiras. A 
CEMIG, procurando agilizar o processo de fortalecimento do serviço 
de informação e de atendimento por intermédio da telefonia, desativou 
vários postos no Estado. Pediram-nos que a empresa reveja sua 
postura. Na semana passada, um grupo de Vereadores de Santa 
Luzia procurou-me, pois a CEMIG fechou posto de atendimento em 
São Benedito e já estudava a possibilidade de fechar outro na região 
central de Santa Luzia, cuja população é em torno de 250 mil 
habitantes. Solicitamos, então, à assessoria da CEMIG que a medida 
fosse reavaliada, embora entendamos que a empresa precisa 
implementar política intensificando seu atendimento por intermédio da 
telefonia. 

Portanto, protocolei nesta Casa requerimento encaminhado ao 
Governador Aécio Neves, para que se estude a possibilidade de 
realizar parceria entre a CEMIG e a COPASA. Devido à facilidade 
operacional, a CEMIG poderá atender em escritórios regionais. Por 
outro lado, a COPASA, necessitando de escritório em cada cidade 
que opera, não pode retirar dali suas unidades. Propomos 
atendimento integrado. Além de a CEMIG não precisar manter um 
escritório sozinha, aproveitaria as unidades da COPASA, que estão 
em mais de 600 municípios mineiros. 

Então, apresentei esse requerimento, cuja cópia já foi encaminhada 
à CEMIG e à COPASA. Esperamos que as empresas estudem essa 
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possibilidade, essa parceria. O Governador Aécio Neves tem dado 
demonstração clara do que pretende frente à administração do nosso 
Estado, e essa medida iria na mesma direção. 

Há alguns minutos, tive a oportunidade de falar sobre a importância 
do projeto, aprovado por esta Casa, criando a CODEMIG, empresa 
que será marco em Minas Gerais, pois, sem dúvida alguma, 
fomentará o desenvolvimento do nosso Estado. 

No momento em que o Governo procura dar dinamicidade 
administrativa a Minas, acreditamos que a sugestão feita à CEMIG e à 
COPASA vem ao encontro das diretrizes governamentais de 
modernização. 

Mais uma vez, gostaria de agradecer o apoio que recebemos dos 
ilustres Deputados na aprovação desse projeto. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputadas e 

Deputados, hoje trago à tribuna assunto que julgo de grande interesse 
desta Casa, de Minas Gerais e do Brasil. Quero felicitar o Ministério 
Público Federal por atender pleito do Bloco PT-PCdoB e do Sindicato 
dos Eletricitários de Minas Gerais para que o MPF, por meio do Dr. 
Tarcísio Henriques - o qual parabenizo -, entrasse com ação judicial 
buscando barrar o lucro do sócio privado da CEMIG. Ontem, o MP 
assim agiu, pedindo à justiça que a CEMIG seja impedida de repassar 
dividendos à Southern Eletric do Brasil, o que deverá ser julgado, por 
meio de liminar, até a próxima sexta-feira. Isso significa grande vitória 
do povo mineiro e de todos nós, que defendemos o processo de 
empresa privada no setor estratégico de energia elétrica. 

Na verdade, o Governo do Estado, no passado sob o comando do 
atual Senador Eduardo Azeredo, vendeu 33% das ações ordinárias da 
CEMIG, em maio de 1997. O consórcio Southern Eletric do Brasil, 
formado pelas empresas norte-americanas AES Southern Energy e 
fundos do Banco Opportunity, comprou, em lance único, o lote de 
ações, por US$1.130.000.000,00. O principal atrativo do negócio foi o 
acordo de acionistas. Embora a empresa fosse minoritária, teria poder 
de veto nas decisões da empresa. Posteriormente, por meio de ação 
do Governador Itamar Franco na justiça, foi derrubado esse absurdo. 

Ao comprar a fatia da CEMIG, os sócios privados pagaram metade 
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do valor à vista, e o restante, US$526.500.000,00, foi financiado 
junto ao BNDES, no prazo de 12 anos, sendo a garantia do 
pagamento os próprios papéis da empresa. 

Com os dividendos pagos pela CEMIG, o SEB pagou, desde então, 
US$1 00.000,00. Posteriormente, o consórcio fez três rolagens de 
pagamento da parcela de US$87.000.000,00, que venceu em maio 
passado - 2000, 2001 e 2002. Em todas as ocasiões, o BNDES 
renegociou o prazo com os acionistas. O dinheiro era público. Foi o 
BNDES que financiou a compra da metade das ações. Com o calote 
que a AES está dando no BNDES no caso da ELETROPAULO, o 
Banco resolveu endurecer e promete cumprir as cláusulas do contrato, 
o que significa retomar os 33% de ações ordinárias da CEMIG em 
poder do sócio privado. Pretende fazer retornar as ações para o 
BNDES, o que significaria prejuízo, uma vez que as ações hoje valem 
menos. Depois disso, nós, Deputados do PT e do PCdoB, e o 
SINDIELETRO solicitamos que esses dividendos não fossem mais 
repassados aos sócios. Ontem, o Ministério Público, atendendo à 
nossa solicitação, entrou com esse pedido na justiça, que será julgado 
na sexta-feira. 

Sr. Presidente, colegas Deputados e Deputadas, tudo isso evidencia 
o péssimo acordo de privatização feito no Brasil como um todo e, no 
caso da CEMIG, a verdadeira negociata na venda desse 1/3 das 
ações da CEMIG, com perda somente para o poder público. E essa 
empresa não se digna, sequer, a cumprir o acordo que já tinha sido 
completamente favorável a ela, já que metade da sua dívida era 
financiada pelo próprio Banco, portanto, com dinheiro público. Em 
outras palavras, dinheiro público financiando multinacional para 
comprar ações de estatais nossas. É realmente lamentável que o 
Governo Eduardo Azeredo e o Governo Fernando Henrique tenham 
entrado numa negociata dessa, que hoje está demonstrada como 
completamente ineficaz, completamente equivocada, com prejuízos 
evidentes para o erário público. 

Mas estamos perto de corrigir essa injustiça, esse calote dado no 
BNDES por essa empresa. Já que ela não cumpre aquilo que estava 
nas cláusulas do contrato, caberá ao BNDES ficar com essas ações, 
embora com prejuízo. Exatamente por haver prejuízo, não se pode 
permitir que dividendos da CEMIG continuem indo para essa 
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multinacional caloteira. Portanto, esperamos que a justiça conceda 
liminar ao pedido do Ministério Público, evitando que essa Southern 
continue a mandar para as Ilhas Caimã dinheiro brasileiro, fruto de 
negociatas feitas em processo de privatização num passado recente 
no Brasil. 

Queria, portanto, parabenizar o Ministério Público por essa ação, e 
solicitar da justiça que, de fato, faça com que se restabeleça no Brasil 
e em Minas Gerais a verdade sobre esse processo nefasto de 
privatização. 

Deputado Dilzon Melo, que preside nossa reunião e que esteve 
ontem conosco em Furnas. Eu, V. Exa, a Deputada Maria Tereza Lara 
e o Deputado Laudelino Augusto estivemos em Furnas para discutir a 
retomada de investimento do Estado e, em especial, da União, no lago 
de Furnas, paralisado há pelo menos oito anos. Isso significa tentar 
fazer com que o desenvolvimento sustentável possa continuar 
existindo naquela região. A União e a empresa de Furnas devem ter 
responsabilidade pelo lago de Furnas, em especial pelos que vivem 
nas proximidades, e pelos 52 municípios que ali se orientam. 

Infelizmente, como a perspectiva do Governo Fernando Henrique foi 
sempre pelo processo de privatização, a empresa de Furnas deixou 
de fazer qualquer investimento, esperando o processo de privatização. 
O saneamento básico ficou paralisado, e o esgoto de 52 municípios 
cai diretamente no lago. 

Do ponto de vista do meio ambiente, não se procurou conservar e, 
do desenvolvimento sustentável e do fortalecimento da agricultura 
local, também não se tinha mais possibilidade de investimento nem 
vontade política para isso, visto que o Governo Fernando Henrique 
pensou que iria privatizar Furnas, no início de seu mandato, como fez 
com outras centrais hidrelétricas. 

Aquilo ficou entregue às baratas, abandonado pela empresa de 
Furnas e pelo Governo Federal, que queria a privatização e a 
empresa e já não investia em nada. Tanto não investia que houve o 
apagão. Acharam que iriam privatizar de maneira fácil. 

Faço um parêntese. Não tenho motivo nem procuração para fazer a 
defesa - e sob o ponto de vista administrativo, fez um governo muito 
pífio - do Governador Itamar Franco, mas justiça seja feita: até 
helicóptero da PM ele colocou em Furnas. Houve cenas meio 
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pirotécnicas e entusiasmadas, mas em defesa da não-privatização 
de Furnas. Esse mérito, o ex-Governador, juntamente com os 
movimentos populares, Prefeituras locais e movimentos nacionalistas, 
todos temos. Conseguimos brecar a intenção do Governo Fernando 
Henrique de privatizar Furnas. 

Relaciono esse assunto com outro. Se não tivéssemos resistido à 
privatização de Furnas, haveria o mesmo processo de privatização 
que o processo de venda de 1/3 das ações da CEMIG, que hoje é 
questionado na justiça. O calote está sendo dado por uma 
multinacional, financiada com dinheiro público para comprar ações 
públicas. 

Felizmente, o processo da CEMIG está sendo resgatado. O sócio 
minoritário já não tem o mando na direção da empresa; foram 
afastados pela justiça. Ao que tudo indica, já não receberão os 
dividendos, porque estão dando calote. No futuro, quanto ao 1/3 das 
ações, não restará ao BNDES outra alternativa que retomá-las, ou, 
quem sabe?, leiloá-las novamente. Essas ações valem menos do que 
aquilo que ela própria financiou para a empresa de Furnas. 

No caso, fez-se justiça, corno também se fez justiça, ao não se 
privatizar Furnas, graças às ações enérgicas do movimento e do ex-
Governador Itamar Franco. Apesar das diferenças que possamos ter 
no caso, teve atitude enérgica. 

Nossos opositores dizem que não há diferença entre o Governo Lula 
e o Governo Fernando Henrique. Não é verdade. Basta olhar esse 
exemplo. Deputado Dilzon Melo, na reunião de ontem, observei e 
comentei com V. Exa. a diferença de dois anos atrás, quando nós dois 
e vários Deputados da Casa estivemos em Furnas, fazendo um 
grande ato público, mobilizando Prefeitos da região, Vereadores e 
populares para evitar o processo de privatização do Presidente 
Fernando Henrique, que iria agir na marra contra os interesses do 
País. 

Ontem, estávamos reunidos, já não para evitar a privatização, mas 
para retomar o investimento do Governo Federal e da própria empresa 
de Furnas para o desenvolvimento sustentável da região, garantindo à 
empresa estatal o seu papel social de colocar rede de esgoto, 
preservar o meio ambiente, desenvolver a agropecuária e a psicultura 
e fazer a região desenvolver a partir do seu lucro, e não a partir da 
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sua venda e da sua entrega ao capital financeiro internacional. 

Era preciso a vitória do Presidente Lula para haver essa mudança 
no Brasil. Não só Furnas, mas também a PETROBRÁS, o Banco do 
Brasil, a Caixa Econômica Federal passam a ter um papel social. O 
Banco do Brasil agora apresentou o programa Cultura Familiar, por 
meio do PRONAF. Esses órgãos foram ameaçados de privatização. 
Orgulha-me esse trabalho social, o que ainda é muito pouco em 
relação ao que o Governo Federal realizará, mas suficientemente 
superior ao que o Governo Federal anterior realizaria, pois há o 
término da venda e da entrega do Brasil aos interesses das empresas 
capitalistas internacionais. Por exemplo, a Southern hoje quer 
surrupiar dividendos brasileiros e levá-los para as Ilhas Caimã. 
Deputado Chico Simões, eis uma grande diferença. Mesmo tendo 
críticas às medidas do Governo Federal atual, é bom que saibamos 
que a diferença é da água para o vinho. Por mais erros que sejam 
cometidos, há intenção de tornar o Brasil uma potência, uma grande 
nação, não seguidora dos interesses do imperialismo norte-americano 
e do capital financeiro internacional, como no passado recente do 
Governo de Fernando Henrique. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte)- Deputado Rogério Correia, 
concordo com V. Exa. Dá para pensar, daqui ou dali, em alguma coisa 
do Governo Lula diferente de Fernando Henrique Cardoso. Não no 
todo ainda, mas esperamos que isso venha a acontecer. Atenho-me 
mais à questão de Furnas. Por questão de justiça, digo que o Governo 
Aécio Neves nessa defesa teve papel decisivo. Apesar de ser do 
partido do ex-Presidente Fernando Henrique, foi uma voz forte 
naquele momento para impedir a privatização de Furnas, pois era 
Presidente do Congresso Nacional. Esta Casa, o Poder Legislativo, 
nós, como signatários dessa frente contra a privatização de Furnas, 
também tivemos papel importante. Furnas começa a querer resgatar 
todo esse passivo que possui com a sociedade mineira. Aliás, não só 
no Sul de Minas, mas também em outras regiões onde trabalhamos. 

Há pouco tempo, no lago de Furnas, no Triângulo Mineiro, 
realizamos um segundo congresso. A diretoria de Furnas entendeu 
que somente no grande lago de Furnas o passivo está em torno de 
R$600.000.000,00. Furnas está disposta a começar a resgatá-lo. A 
questão do meio arnbiente e a degradação não eram levadas em 
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conta porque o período era militar e ditatorial. Porém, agora tem a 
obrigação de realizar esse resgate, como V. Exa. disse, no Sul de 
Minas, em toda a extensão onde o grande lago causou prejuízo para a 
sociedade local, ou seja, em torno de 30 municípios. Furnas está 
atenta. Cobraremos para que isso seja reparado. Parabéns a V. Exa. 

O Deputado Rogério Correia - Obrigado. Concordo com V. Exa. 
Embora fosse uma iniciativa do Governo Federal, o que chamam de 
"concertação", diálogo sobre o lago de Furnas, com vários atores, 
ontem o Governo do Estado participou também dessa parceria com 
Furnas. O Secretário e Deputado Federal Danilo de Castro 
representou o Governador Aécio Neves. Esperamos que o Governo 
do Estado também contribua para que a recuperação da região seja 
uma realidade. 

Deputado Chico Simões, sem sombra de dúvida, a diferença é 
enorme. Há dois anos, no Governo Itamar Franco, todos nós, 
acuados, junto com a Polícia Militar, ameaçamos romper o dique de 
Furnas para evitar a privatização. Ontem, todos nós e representantes 
do Governo Aécio Neves procuramos resgatar a dívida que Furnas, 
como instituição estatal, tem com o nosso povo. A diferença é 
realmente da água para o vinho. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Lúcia Pacífico. 
A Deputada Lúcia Pacífico - Sr. Presidente, colegas Deputadas e 

Deputados, tomamos conhecimento do Projeto de Lei n° 5.120/2001, 
do Deputado Federal Alex Canziani, em tramitação no Senado 
Federal sob o número 22/2003. 

Sr. Presidente, o referido projeto isenta a responsabilidade das 
agências de turismo com relação à prestadora de serviços no que se 
refere ao ressarcimento dos prejuízos porventura causados ao 
consumidor. O projeto desrespeita um dos pilares fundamentais do 
Código de Defesa do Consumidor - CDC -, que prevê a 
responsabilidade solidária de todos os envolvidos na comercialização 
e na prestação de serviços na reparação de danos causados ao 
consumidor. Isso está fundamentado no art. 23 e nos §§ 1 o e 2° do art. 
25 do CDC. 

Diante disso, preocupados com a repercussão negativa do Projeto 
de Lei no 5.120/2001, que diminui sensivelmente o alcance dos 
direitos do consumidor, resolvemos, na nossa Comissão de Defesa do 
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Consumidor, hoje pela manhã, enviar ao Presidente da República e 
a todos os Líderes do Congresso Federal um pedido para que esse 
projeto não seja aprovado, porque é absurdo, ilegal e inconstitucional. 
Parece-me que este Deputado Alex Canziani nem de longe conhece o 
Código de Defesa do Consumidor. Se, porventura, esse projeto for 
aprovado, o consumidor ficará totalmente desamparado diante dos 
problemas que possam acontecer em alguma viagem, com relação a 
pacotes de turismo. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Dilzon Melo, 

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, imprensa presente e povo de 
Minas Gerais, no final da semana passada, tivemos a oportunidade de 
representar a Assembléia Legislativa, numa comissão criada por nós 
para acompanhar o projeto Jaiba. Nessa ocasião, certamente, depois 
de tantos anos, muita luta e muitas reivindicações, pudemos 
presenciar um momento de grande importância para o nosso Estado. 
Refiro-me ao lançamento oficial do processo de licitação do Jaiba 11. 
Estiveram presentes a Deputada Elbe Brandão, nossa Secretária 
Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e 
do Mucuri e do Norte de Minas; o Secretário Wilson Brumer; o 
Presidente da RURALMINAS, Eduardo Brandão; vários Diretores de 
órgãos, como o IEF e a EMA TER; a Deputada Ana Maria Resende e o 
Deputado Federal Vittorio Medioli, que acompanhou a delegação 
oficial do lançamento do projeto Jaiba 11. 

Foi um raro momento de euforia para todos nós. Não poderia ser 
diferente, uma vez que, há tanto tempo, temos solicitado esse 
processo licitatório do Jaiba 11. 

É uma área de quase 26.000ha, que será colocada em leilão pelo 
Governador Aécio Neves, a fim de se implantar um dos maiores 
projetos de irrigação do Pais. Cumprimento o Governador Aécio 
Neves pela sua eficiência, pelo trabalho incansável durante este ano, 
superando todas as expectativas, passando por cima do pessimismo e 
tendo coragem de lançar o Jaiba 11. Esse projeto já atrai grandes 
investidores. O Deputado Federal Vitório Medioli, grande empresário, 
apresenta um projeto ousado, a fim de plantar mais de 2.000ha de 
mamona para produzir o biodiesel, ou seja, o diesel ecológico, 
possibilitando ao Pais lançar-se nesse mercado, cuja procura é 
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fantástica. 

Cumprimento a Secretária Elbe Brandão em nome dos Secretários 
presentes. Vemos que o Jaíba certamente será um dos maiores 
projetos de irrigação do País. Os meus elogios ao Governador não 
param nem podem parar por aqui. Parabenizo-o ainda por um 
programa fantástico, que está ajudando praticamente todos os 
hospitais do Norte de Minas e do Estado; limito-me, porém, a fazer um 
comentário sobre a grande ajuda que o Governador e o Secretário de 
Saúde, Dr. Marcus Pestana, estão dando à saúde pública do Estado, 
de maneira especial, ao Norte de Minas. Refiro-me ao PROHOSP, 
programa que o Governo está levando às microrregiões e às 
macrorregiões do Estado, especificamente ao Norte de Minas. Citarei 
as entidades que receberão, em boa hora, fantástica contribuição: o 
Hospital Municipal de Brasília de Minas, no valor de R$952.621 ,00. É 
um hospital de abrangência regional e atende praticamente a 100% 
dos pacientes pelo SUS. Estava passando por grandes dificuldades, 
mas esses recursos, que serão distribuídos em 12 parcelas, 
certamente chegarão em boa hora, para atendimento à população de 
Brasília de Minas, Mirabela e várias cidades vizinhas. Também serão 
contemplados a Associação Beneficente Paulo de Tarso, no Município 
de Coração de Jesus, no valor de R$203.194,00; o Hospital Municipal 
de Francisco Sá, no valor de R$279.120,00; o Hospital Regional de 
Janaúba, que atende praticamente a toda a região da Serra Geral de 
Minas, no valor de R$751.385,00; o Hospital e Maternidade Nossa 
Senhora das Graças, no Município de Monte Azul, no extremo Norte 
do Estado, no valor de R$269.932,00; o Hospital Municipal de 
Januária, no valor de R$712.500,00. Para o município de Januária, 
esses recursos não poderiam chegar em melhor hora, visto que 
atualmente passa por sérios problemas. Um município que tem quase 
1 0.000km2

, que atende praticamente a 22 municípios vizinhos e que 
gasta 57% dos recursos de sua cidade com pacientes de outras 
cidades é cidade-pólo e, em breve, graças ao trabalho nosso e o dos 
companheiros Deputados, estará recebendo o Centro Regional de 
Saúde. Foi destinado ao Hospital Municipal de Bocaiúva o valor de 
R$139.208,00; ao Hospital Municipal de Pirapora, R$527.209,00; ao 
Hospital de Salinas, R$783.473,00. Esses são os recursos para as 
microrregiões do Norte de Minas. 
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Especificamente para Montes Claros, é importante dizer que o 

PROHOSP estará socorrendo o Hospital Universitário com recursos 
no valor de R$1.125.000,00, divididos em 12 parcelas, que servirão 
para manutenção talvez de uns dos poucos hospitais públicos de 
Minas Gerais, o qual atende exclusivamente pelo Sistema Único de 
Saúde. Cem por cento do atendimento do Hospital Universitário de 
Montes Claros são para os pacientes do SUS. E um hospital que dá 
assistência muito grande à Faculdade de Medicina da UNIMONTES e 
que, certamente, precisa desses recursos, como de outros, para 
terminar suas obras no processo de ampliação, que já se arrasta por 
mais de dois anos e que está paralisado; aliás, no orçamento do 
próximo ano, que está sendo analisado por esta Casa, o Governador, 
com sua sensibilidade, já aloca recursos no valor de R$5.000.000,00 
para terminar as obras do Hospital Universitário de Montes Claros. 

A Santa Casa de Montes Claros estará recebendo recursos no valor 
de R$808.000,00, também divididos em 12 parcelas. O Hospital 
Aroldo Tourinho, de Montes Claros, terá acesso a recursos no valor de 
R$571.000,00. 

São medidas como essas que temos de agradecer e louvar da 
tribuna, além de anunciar à população, porque nossa região, pela 
primeira vez, tem recursos carimbados, repassados mensalmente, 
sem atrasos, para que possa manter abertas suas portas em Montes 
Claros e no Norte de Minas. 

Cumprimento o Governador Aécio Neves e o Secretário de Estado 
da Saúde, Dr. Marcos Pestana, que, em boa hora, conseguem trazer 
esses recursos à nossa região. Alguém poderia dizer que é obrigação 
do Estado. E é obrigação, sim, como disseram, da tribuna, pela 
manhã, que é obrigação do Estado pagar o décimo-terceiro em dia, 
integralmente. Mas, desde que sou Deputado Estadual, há nove anos, 
pela primeira vez, assistimos ao cumprimento integral de uma 
obrigação. Houve um esforço muito grande do Governador Aécio 
Neves, em que pese a todas as dificuldades que encontrou no início 
de seu Governo, com déficit previsto da ordem de 2.500.000.000,00, 
para alocar recursos a todas as macrorregiões e microrregiões do 
Estado, a fim de pagar o mês de dezembro e o décimo-terceiro em dia 
e integralmente. 

Ele também teve a sensibilidade de encaminhar a esta Casa - e a 
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Deputada Ana Maria Resende, há alguns dias, enaltecia essa 
posição do Governador - projeto para tirar o ICMS das irrigações da 
região norte-mineira e do Jequitinhonha. 

Ele faz com que a Secretaria de Estado da Educação preste socorro 
às Prefeituras quanto ao transporte escolar, está ajudando a saldar as 
dívidas com os postos de gasolina e com a reforma da frota de ônibus 
para o transporte escolar. Ele estabelece um programa de 
eletrificação para Minas Gerais, com o número de ligações rurais que 
serão atendidas em 2004, 2005 e 2006. Por meio do Presidente da 
COPASA, ele lança um programa de investimentos de 
R$2.700.000.000,00, atendendo praticamente a todas as 
comunidades e municípios com água tratada, e elevando para mais de 
95% a coleta de esgoto nos municípios mineiros. 

Renovamos o compromisso do PDT de continuar dando suporte 
político ao nosso Governador, integrando-nos à base de sustentação 
e de apoio. Nós, da bancada do Norte de Minas, temos a honra de ter 
Deputados aguerridos, que não se esquecem de trazer à tona a 
defesa incondicional da nossa região, como a Deputada Ana Maria 
Resende e os Deputados Gil Pereira, Arlen Santiago e Wanderley 
Ávila, pois, pela primeira vez, o Norte de Minas tem sido alvo e motivo 
de ações verdadeiras e objetivas. Acabou-se a retórica, o discurso. 
Estão ocorrendo ações que beneficiam nossa região. 

Parabenizo o Governador Aécio Neves e o Secretário Marcus 
Pestana. Com atitudes dessa natureza, voltaremos à tribuna, quantas 
vezes for necessário, para agradecer e cumprimentar o Governador 
Aécio Neves. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Ronaldo. 
O Deputado Doutor Ronaldo - Senhor Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, senhoras e senhores, os produtores de leite estão vivendo 
dias difíceis, de muitas incertezas. 

Estão sendo realizadas reuniões em vários pontos do País: Em 
20/11/2003, reuniram-se em Pompéu, em Minas Gerais, e, dias 
depois, reuniram-se em Goiás. Estão-se discutindo a situação e as 
perspectivas do setor leiteiro. Contam com o apoio da Confederação 
Nacional da Agricultura e Pecuária e dos sindicatos rurais. 

Os produtores querem entender a queda de preços que vem 
acontecendo. Segundo dados que apresentam, o mercado hoje 
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importa cerca de 7% do consumo nacional por valor acima de 
R$1 ,00 por litro e paga ao produtor o preço médio de R$0,40 por litro. 

Em Goiás, a média é de R$0,36 por litro, R$0, 1 O a menos em 
relação a agosto do ano passado. Em Minas, o preço mínimo está 
estipulado em R$0,32 e algumas indústrias já estão tomando esse 
preço como base para a compra do produto. 

Em nosso Estado, os valores pagos aos pecuaristas de leite, nos 
últimos 12 meses, apresentaram alta de pouco mais de 11 ,5%, 
enquanto os preços cobrados do consumidor final subiram quase 15% 
no mesmo período. 

Vê-se que os aumentos repassados aos consumidores guardam 
uma distância considerável em relação aos preços que a indústria 
paga ao produtor. 

É preciso considerar que o custo para o produtor vem subindo, pois, 
em 12 meses, os preços das rações para vacas em lactação 
aumentaram 24,8%, e os adubos para pastagem ficaram 16% mais 
caros. A indústria quer mostrar que houve redução no consumo de 
leite e, portanto, tem excesso do produto. Seguindo essa linha de 
raciocínio, os produtores estão se organizando para diminuir a 
produção. Alegam que, se a indústria tem razão e a oferta maior que a 
demanda estaria puxando os preços para baixo, a saída será 
desacelerar a produção. 

Como afirma o Presidente da Comissão de Leite da Federação da 
Agricultura de Goiás, os produtores devem reduzir a oferta apenas 
retirando o arraçoamento das matrizes em lactação, que corresponde 
a 38% dos custos do setor. Assim, a produção exclusiva a pasto deve 
resultar em redução de 1 O% a 15%. 

Na reunião realizada em Pompéu, os produtores mineiros também 
se mostraram favoráveis a essa estratégia, esclarecendo, todavia, que 
desaquecer a produção não significa desabastecer o mercado. Os 
produtores estarão acompanhando, paralelamente, o movimento de 
importação, que, em 2003, apresentou uma queda estimada em 840 
milhões de litros. Estão atentos também às importações do soro de 
leite, que vem tirando o mercado do leite, sendo utilizado nos 
achocolatados e, em alguns casos, até no leite longa vida. 

A propósito, os produtores querem mostrar também as diferenças de 
qualidade entre o leite longa vida e o pasteurizado. Uma pesquisa 
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mostra que nos Estados Unidos apenas uma em cada 200 pessoas 
toma leite longa vida. O leite pasteurizado preserva a maior parte das 
vitaminas. A pasteurização consiste em aquecer o leite a 75°C, 
eliminando todos os microorganismos nocivos à saúde, e depois 
resfriá-lo a 3°C, mantendo-o resfriado até o consumo. Já o leite longa 
vida precisa ser aquecido até 140°C para poder ser armazenado por 6 
meses. Isso elimina os lactobacilos, que são importantes para o 
equilíbrio da flora intestinal e ajudam a prevenir várias doenças, como 
o câncer de cólon. O leite longa vida pode conter aditivos, como o 
citrato de sódio. Algumas marcas adicionam ainda maltodextrinas, 
água e soro, como ficou evidenciado durante a chamada CPI do Leite. 

Essas fraudes afetam a saúde da população, especialmente dos 
mais carentes, que não têm condições de complementar a 
alimentação com outros produtos lácteos. O leite consumido pelas 
crianças deve conter 4% de proteína, como ocorre no leite 
pasteurizado. O longa vida, com adição de soro, é muito empobrecido, 
pois o soro apresenta apenas 0,5% de proteína. As proteínas do leite 
são fundamentais para o desenvolvimento da criança até 3 anos de 
idade. O cálcio do leite é imprescindível na infância, para o 
crescimento dos ossos, essencial na idade adulta e fundamental para 
os idosos, pois previne a osteoporose. Mas, hoje, falta leite na 
alimentação dos brasileiros. O leite em pó e os modificados do tipo 
longa vida não estão ao alcance da população de baixa renda. Mesmo 
o leite pasteurizado, que ainda é mais barato, já está desaparecendo 
das refeições diárias. 

A situação precisa mudar, pois a atividade leiteira é de grande 
importância para a nossa economia, gerando 3.600.000 empregos 
diretos. É a segunda geradora de empregos no Brasil e a primeira em 
Minas. Essa atividade evita o crescimento do êxodo rural e faz 
movimentar outras atividades econômicas no campo. 

Os produtores devem ser apoiados nessa luta. O consumo de leite 
deve ser estimulado. Para se ter uma idéia, se aumentarmos em 20% 
o consumo de lácteos produzidos no Pais, criaremos 1 milhão de 
empregos. 

A importação tem de ser monitorada de perto e diminuída para se 
evitar a desproporção entre o preço de importação e o preço pago ao 
produtor brasileiro e para o Pais poupar divisas hoje calculadas em 
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US$350.000.000,00. 

Estou convencido de que o parlamento mineiro, que sempre se 
postou ao lado dos produtores de leite, mais uma vez estará engajado 
nesse movimento pela valorização da atividade leiteira. Quero, pois, 
consignar a minha solidariedade aos produtores de leite e conclamar 
as Deputadas e Deputados para que apóiem as ações desses 
agentes do desenvolvimento do nosso Estado. 

Aproveito a fala do Deputado Carlos Pimenta para dizer que 
realmente existe uma política diferente em Minas hoje. Quando é que 
um Deputado simples e humilde como eu receberia, numa sexta-feira, 
por volta de 12h15min, na minha cidade, um telefonema do Secretário 
da Saúde, .comunicando a verba doada ao Hospital Nossa Senhora 
das Graças, de Sete Lagoas? Fiquei muito honrado com essa atitude. 
Vários Deputados dessa cidade passaram por esta Casa, mas, há 
anos, não chegam recursos para a saúde em Sete Lagoas. Muito 
obrigado, Secretário Marcus Pestana! Muito obrigado, Governador 
Aécio Neves! ' 

A Deputada Ana Maria Resende (em aparte) - Parabenizo o 
Deputado Doutor Ronaldo, por seu pronunciamento acerca do leite e 
da situação que vem sendo enfrentada pelos produtores. Recebi uma 
divulgação sobre o assunto, mostrando a diferença entre os tipos de 
leite. O longa vida não é pasteurizado; é, de fato, esterilizado. 
Portanto, quando uma criança e um idoso tomam esse produto, não 
estão ingerindo quase nada de alimento. Esta Assembléia deve 
começar um trabalho de valorização do leite pasteurizado, porque 
esse, sim, é o alimento adequado à saúde. Para que o Fome Zero 
chegue em Minas e no Brasil, devemos fazer um trabalho de resgate, 
recuperação e credibilidade desse tipo de produto. Obrigada. 

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Deputado Doutor Ronaldo, 
durante o seu pronunciamento, achei muito importante a diferença 
existente entre o leite pasteurizado e o longa vida. Ao utilizarmos o 
produto do tipo longa vida, estamos fortalecendo as indústrias, que, na 
verdade, não têm relação direta .com o leite - apenas usam esse 
produto, que vem da roça e deveria ser mais valorizado, rendendo 
maior lucro para o pequeno produtor. Infelizmente isso não acontece. 
Existe uma multinacional que monopoliza o mercado de embalagem. 
Em determinadas situações, essa embalagem custa mais caro do que 
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Tivemos uma CPI do Leite, no mandato passado, que foi muito bem 
coordenada. Era presidida pelo Deputado João Batista de Oliveira. Foi 
um belo trabalho; cumpriu o seu papel de investigar, pesquisar, 
denunciar, correr atrás, marcar reuniões e ouvir os produtores. 

Mas vemos essa empresa multinacional, a Tetrapak- não ocultarei o 
seu nome, porque ela esteve aqui, e não há concorrência -, continuar 
atuando sem problemas. Realmente o leite longa vida possui 
problemas. Isso não é divulgado, pelo contrário, é acobertado. Se a 
Vigilância Sanitária examinar com mais freqüência esse leite, teremos 
surpresas quanto à sua qualidade. Não tenho nada contra esse leite, 
apenas defendo a saúde do povo, principalmente das crianças 
mineiras. 

Portanto, deixo o meu aplauso pelo seu pronunciamento. Realmente 
há fundamento no que V. Exa. traz a esta Casa. Precisamos de maior 
reflexão sobre o assunto, pois é nosso dever defender a saúde do 
povo. Obrigado. 

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Parabenizo V. Exa. pelo 
pronunciamento e principalmente pelo empenho em arrecadar 
recursos para o hospital de Sete Lagoas. Realmente, esse recurso é 
de fundamental importância para o funcionamento do hospital. 

Com satisfação, recebi do Secretário o anúncio da liberação de 
recursos para a Santa Casa de Misericórdia de Corinto, um hospital 
com mais de 100 leitos, que se encontra fechado e com um bloco 
cirúrgico desativado. A Vigilância Sanitária de Belo Horizonte e a 
Regional de Sete Lagoas, que responde por Corinto, visitou a Santa 
Casa e liberou uma verba de R$100.000,00 para reformá-la e 
implementar o plantão 24 horas. 

Sem dúvida, esse hospital atenderá aproximadamente a 80 mil 
pessoas, vindas das cidades de Santo Hipólito, Monjolos, Augusto de 
Lima, Buenópolis e Corinto, que tem uma população de 24.500 
pessoas. Com esse recurso, o hospital começará a cuidar da 
população, pois há muito tempo não nasce uma criança em Corinto. 
Portanto, foi com grande satisfação que recebi essa notícia. O Dr. 
José Maria foi conhecer "in loco" a situação do hospital. Além desse 
recurso, alguns aparelhos serão colocados à disposição da população 
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da região, principalmente de Corinto. 

Parabéns, Doutor Ronaldo, pelo trabalho e pelo empenho dedicado 
principalmente a Sete Lagoas. 

O Deputado Doutor Ronaldo - Muito obrigado. 
• - Sem revisão do orador. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1 a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - Esgotada a hora 

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

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - A Presidência vai 

designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer 
sobre a Proposta de Emenda à Constituição no 66/2003, da Comissão 
Especial da UEMG e outros, que acrescenta parágrafo ao art. 199 e 
dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição do Estado. Pelo BPSP: efetivos - Deputados Domingos 
Sávio e Leonídio Bouças; suplentes - Deputada Ana Maria Resende e 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo -
Deputado Ricardo Duarte; suplente - Jô Moraes; pelo PL: efetivo -
Deputado Márcio Passos; suplente - Deputado Célio Moreira; pelo PP: 
efetivo - Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado Gil Pereira. 
Designo. Às Comissões. 

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência no 9, os 
Requerimentos n°s 2.044/2003, da Comissão de Administração 
Pública, e 2.045/2003, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-
se para os fins do art. 104 do Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Administração Pública - aprovação, na 25a Reunião Ordinária, da 
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Representação Popular n° 1/2003 e dos Requerimentos n°S 
1.903/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1.907/2003, do 
Deputado I vai r Nogueira, 1 .948/2003, da Comissão de Participação 
Popular, e 1 .954/2003, do Deputado Leonardo Moreira; de Assuntos 
Municipais -aprovação, na 26" Reunião Ordinária, dos Requerimentos 
n°s 1 .870 a 1.900 e 1 .911 a 1.941/2003, do Deputado João Bittar; de 
Segurança Pública - aprovação, na 26" Reunião Ordinária, do 
Requerimento no 1 .854/2003, da Deputada Ana Maria Resende; e de 
Transporte aprovação, na 30" Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos nos 1.904/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 
1.906/2003, do Deputado Doutor Ronaldo (Ciente. Publique-se.). 

Discussão e Votação de Pareceres 
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, os 

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 104/2003, da 
Deputada Lúcia Pacífico, que dispõe sobre a fixação de tabela de 
preços dos serviços nas agências bancárias, 304/2003, da Deputada 
Ana Maria Resende, que altera o art. 5°, inciso 11, d~ Lei no 11.396, de 
6/1/1964, que cria o Fundo de Fomento Socioeconômico do Estado de 
Minas Gerais - FUNDESE - e dá outras providências, 361/2003, do 
Deputado Bilac Pinto, que dispõe sobre a obrigatoriedade de placas 
de sinalização nas rodovias estaduais, 568/2003, do Deputado Gil 
Pereira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Monte 
Azul o imóvel que especifica, 633/2003, do Deputado Paulo Piau, que 
acrescenta dispositivos à Lei no 12.237, de 5/7/96, que alterou a Lei n° 
10.628, de 16/1/92, que estabelece a organização e o funcionamento 
do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, instituído no 
art. 231 da Constituição do Estado, 836/2003, do Governador do 
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lima 
Duarte o imóvel que especifica, e 1.004/2003, do Governador do 
Estado, que altera a denominação e os objetivos sociais da 
Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG - e dá outras 
providências (À sanção.). 

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - A Presidência verifica, 
de plano, que não há quórum para votação, mas que o há para a 
continuação dos trabalhos. 

2" Fase 
O Sr. Presidente - A Presidência passa à 2" Fase da Ordem do Dia, 
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com a discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria de dar 

ciência a V. Exa. de que foi aprovado, ontem, requerimento de minha 
autoria, na Comissão de Segurança Pública, com o seguinte teor (-
Lê:) 

"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais: Na condição de Presidente da Comissão de Segurança 
Pública, e atendendo requerimento de minha autoria, aprovado nesta 
data, requeiro a V. Exa. seja enviado ofício ao Desembargador Lúcio 
Urbano da Silva Martins, Secretário de Estado de Defesa Social, 
solicitando-lhe a transferência do detento Youssef Rahal, conhecido 
como "Turcão", da Cadeia Pública de lturama para a Penitenciária 
Nelson Hungria, em Nova Contagem." 

Sr. Presidente, apenas para dar conhecimento a este Plenário e a 
todos que estão nos assistindo que o Youssef Rahal, vulgo "Turcão", é 
um cidadão que teve sua prisão preventiva decretada pela Comarca 
de São Francisco de Sales, na região do Triângulo, apontado pela 
Polícia Federal como uma das pessoas que despejavam, na região do 
Pontal do Triângulo, cerca de 500kg de cocaína por quinzena. Devido 
aos trabalhos da CPI do Narcotráfico, na qual atuei como sub-relator, 
juntamente com os demais membros da Comissão, Deputado Paulo 
Piau, Deputado Marcelo Gonçalves, Deputado Rogério Correia e o 
Ministério Público, tivemos a oportunidade de, através de audiências 
públicas na cidade de lturama e na região de Uberlândia, obter 
informações precisas. Auxiliados pela Polícia Federal, conseguimos 
solicitar a prisão preventiva desse cidadão, que, posteriormente, foi 
acatada pelo Juiz da Comarca de São Francisco de Sales. 
Conseguimos levar à prisão esse grande traficante. 

Fazendo visitas neste final de semana, tivemos informações vindas 
também das cidades de fronteira que o traficante está na chamada 
"cana mole", na gíria policial. Um traficante condenado a muitos anos 
de prisão está fora da cela, fazendo serviços externos na Delegacia 
de lturama. Portanto, solicitamos imediatamente ao Desembargador 
Lúcio Urbano que faça a transferência imediata desse cidadão para 
uma penitenciária, já que se encontra sob custódia da Polícia Civil. O 
Secretário de Defesa Social tem condições plenas de determinar que 
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ele seja transferido da custódia da Polícia Civil, indo para a 
Penitenciária Nelson Hungria, subordinada à Subsecretaria de 
Assuntos Penitenciários, cujo titular é o Delegado aposentado da 
Polícia Federal Dr. Agílio Monteiro. É necessário, Sr. Presidente, que 
essa transferência ocorra o mais rápido possível, já que tivemos 
inúmeros maus exemplos no Estado de Minas Gerais. Traficantes 
costumavam fazer churrascos na Penitenciária Nelson Hungria, 
recebiam visitas de prostitutas, tinham até DVD em suas celas. Não 
podemos permitir que um cidadão que tanto prejudicou famílias de 
bem da região do Triângulo possa estar cumprindo uma pena fora do 
devido processo legal, à margem do que determina a Lei de Execução 
Penal. Deveria estar cumprindo pena em regime fechado. 
Posteriormente, Sr. Presidente, estarei encaminhando ofício ao Chefe 
da Polícia Civil, Dr. Otto Teixeira Filho, para que tome providências e 
venha proceder às diligências e às investigações para saber em que 
circunstância esse cidadão estava trabalhando ou prestando algum 
serviço na cadeia pública de lturama, fora do regime fechado. Solicito 
a V. Exa. que faça o encaminhamento deste requerimento o mais 
rápido possível, para que realmente possamos dar um pouco mais de 
moralidade ao setor prisional de nosso Estado. Muito obrigado. 

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

presente reunião os Projetos de Lei n°s 1 .006, 1.007, 1 .008 e 
1.018/2003, apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à 
noite. 

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

configurou o quórum para apreciação das matérias constantes na 
pauta. 

- A seguir, vêm à Mesa e são submetidos a votação e aprovados, 
requerimentos dos Deputados Jayro Lessa solicitando a inversão da 
pauta da presente reunião, de modo que o Projeto de Resolução no 
687/2003 seja apreciado em último lugar, entre as matérias em fase 
de discussão, Alberto Pinto Coelho solicitando a inversão da pauta da 
presente reunião, de modo que o Projeto de Lei n° 306/2003 seja 
apreciado em primeiro lugar, entre as matérias em fase de discussão, 
e Rogério Correia solicitando a inversão da pauta da presente reunião, 
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de modo que o Projeto de Lei no 1 .081/2003 seja apreciado logo 
após o Projeto de Lei no 306/2003. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há 
quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição, 
mas que o há para a apreciação das demais matérias constantes na 
pauta. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 306/2003, da Mesa da 
Assembléia, que dispõe sobre a remuneração do Governador do 
Estado, do Vice-Governador do Estado, de Secretários de Estado e de 
Secretários Adjuntos de Estado. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno, com a Emenda 
no 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados e 

Sras. Deputadas, esse projeto dispõe sobre a remuneração do 
Governador, do Vice-Governador, do Secretário de Estado e do 
Secretário Adjunto. O Governador Aécio Neves enviou o projeto à 
Casa em 14/3/2003. Após essa data, o Presidente Lula encaminhou 
ao Congresso Nacional a reforma da Previdência. Entre vários pontos 
que não cabe comentar agora, um era fundamental: a alteração da 
Constituição para que o Brasil tivesse um teto salarial nacional para o 
conjunto dos funcionários públicos. 

Uma das grandes vantagens da reforma da Previdência do 
Presidente Lula é o estabelecimento de um teto salarial. Há muito se 
perseguia isso no Brasil. A Constituição de 1 988 estabeleceu a 
necessidade de haver um teto. Infelizmente, o STF considerou que o 
dispositivo da Constituição Federal que estabelecia esse teto não era 
auto-aplicável. 

Desde 1988, estamos sem teto salarial no Brasil. Entendia-se que 
era necessário estabelecer o teto salarial por meio de lei 
complementar. Isso dependeria da vontade dos Presidentes da 
República, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. 
Como nunca houve acordo entre essas autoridades para o 
estabelecimento do teto, ficamos sem teto salarial estabelecido. 

Repito: o Presidente Lula, ao enviar a reforma da Previdência, 
incluiu o teto auto-regulamentável. Depois de muita discussão, foram 
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aprovados, em 1 o turno, na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal, três tetos salariais auto-aplicáveis. Um é o salário do Ministro 
do STF, de R$17.700,00; nos Estados, o teto será de 90,25% do 
salário do Juiz do Supremo. 

Estabeleceu-se ainda que nos Estados haveria mais dois subtetos: 
no Poder Legislativo, o maior salário dos funcionários deveria ser o de 
Deputado Estadual, e no Poder Executivo, o do Governador do 
Estado. Esperamos que a aprovação no Senado, em 2° turno, 
aconteça rapidamente. A Constituição de 1988 até tentou fazer isso. 
Depois de quase 20 anos, finalmente teremos o estabelecimento, por 
meio da reforma do Presidente Lula, de um teto salarial no Brasil para 
os três Poderes: o salário de Ministro do Supremo, como o maior em 
nível federal; o do Deputado Estadual, como o maior do Poder 
Legislativo, e o de Governador do Estado, como o maior do Poder 
Executivo, estabelecendo-se assim justiça. 

Hoje, mais uma vez, parabenizo o Presidente Lula pelo envio do 
projeto da reforma da Previdência, especialmente pelo 
estabelecimento do teto, o que muitos duvidavam que iria ocorrer. Eu 
mesmo fui autor de proposta de emenda à Constituição na legislatura 
passada, e houve obstrução exatamente porque a Constituição 
Federal é que deveria estabelecer o teto. Esse projeto do Governador 
Aécio Neves, que inicialmente tinha a intenção de estabelecer apenas 
os seus salários e mais os do Vice-Governador, dos Secretários e de 
seus Secretários Adjuntos, pela Constituição Federal passou a ter 
valor de teto. Além disso, ganhou maior importância e dimensão que a 
própria vontade do Governador Aécio Neves, quando o enviou a esta 
Casa. 

Portanto, o Governador - lembro-me do Deputado Rêmolo Aloise, 
com toda razão - manifestou a sua vontade à Mesa, que a 
transformou em projeto de resolução. Assim que o aprovarmos em 2° 
turno, esse projeto de resolução estabelecerá o teto salarial do 
servidor público estadual do Executivo no valor de R$10.500,00. 
Estabelecer um salário máximo no Estado é o sonho de muitos. 
Graças à Constituição Federal e ao projeto da Mesa da Assembléia, 
que realizou a vontade do Governador Aécio Neves, o salário máximo, 
ou seja, o teto salarial do Poder Executivo passará a ser de 
R$1 0.500,00. 
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Sr. Presidente, evidentemente encaminho favoravelmente à 

aprovação do estabelecimento desse teto salarial, que julgo ser algo 
necessário no nosso País. Infelizmente, de 1988 para cá, assistimos 
ainda aos salários absurdos de R$30.000,00, R$40.000,00, 
R$50.000,00. Por exemplo, houve denúncias recentes sobre a 
existência de salários absurdos nesta Casa. 

A partir de agora, teremos o teto salarial no Poder Executivo. Em 
breve, com a aprovação também no Senado Federal, em 2° turno, da 
reforma previdenciária do Presidente Lula, teremos o estabelecimento 
do teto salarial no Poder Legislativo Nacional, incluindo-se esta Casa, 
e também nos Poderes Judiciário - já estabelecido - e Executivo. 
Logo, não teremos mais no Brasil salário que ultrapasse R$17.700,00. 
No Poder Judiciário estadual, nenhum que ultrapasse R$15.000,00; 
na Assembléia Legislativa, há dúvidas, mas, no meu entender, não 
ultrapassará os onze mil e tanto; e, no Poder Executivo, R$1 0.500,00. 
Passaremos a estabelecer também um piso salarial que seja maior 
que o salário mínimo. 

Na medida em que se estabelece um teto máximo, torna-se possível 
estabelecer também o menor salário, em que a distorção não seja 
enorme, como a existente entre um salário mínimo e um salário de 
R$50.000,00. Quem sabe, como defende a CUT, possamos 
estabelecer uma diferença de, no máximo, 20 salários mínimos, entre 
o menor e o maior salário. Esse é o passo que devemos dar para que 
o serviço público apresente uma diferenciação de salários que não 
seja absurda. 

Votando esse projeto da Mesa, que estabelece o salário do 
Governador, estaremos estabelecendo o teto salarial de R$1 0.500,00 
para o Poder Executivo. Esse salário é justo e razoável. Precisamos 
aprovar essa proposição, para dar um exemplo em nível nacional. 
Devemos forçar o Senado para que também aprove, em 2° turno, a 
reforma da Previdência, sem mexer na questão dos tetos salariais, 
porque, se for modificado, retornará à Câmara dos Deputados e nunca 
mais veremos o teto salarial ser aprovado, pelo menos durante esse 
período de tramitação no Congresso Nacional. 

A posição firme do Presidente Lula, certamente, será fundamental 
para que seja estabelecido esse teto salarial no Brasil. Finalmente, 
conseguiremos isso. Durante os oito anos do Governo Fernando 
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Henrique, embora com promessa expressa, não houve vontade 
política de estabelecer esse teto. O Governo Lula tem essa vontade, 
mesmo sofrendo pressões dos marajás do País inteiro - em especial 
do Poder Judiciário - que se uniram a outros e até vidraças quebraram 
no Congresso Nacional para que não fosse estabelecido o teto 
salarial. Agora, isso acontecerá, apesar das incompreensões de 
poucos, mas com aplausos de muitos, até mesmo da imensa maioria 
dos servidores públicos, que desejam esse teto salarial, para não 
serem confundidos com os marajás, já que são os trabalhadores 
decisivos para este País. Essa classe deseja ser respeitada como 
funcionários eficientes que são, em sua absoluta maioria. Assim, não 
mais permitirão que marajás sujem a sua imagem, pois são os 
responsáveis pelos principais setores da educação, da saúde, da 
administração, dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo. 

Esses funcionários, durante muito tempo, sustentaram essa 
situação, em que poucos aproveitavam, mas que sujava a imagem de 
todo o serviço público. A justiça deve ser feita, e os servidores 
públicos devem lutar por carreiras mais justas, porque os salários não 
serão mais absurdos para uns e mínimos para outros. Os funcionários 
públicos passarão a ter condições de lutar, mais eficazmente, por um 
plano de carreira. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues• - Sr. Presidente, Srs. Deputados e 

Sras. Deputadas, encaminhamos favoravelmente ao Projeto de Lei no 
306/2003, da Mesa da Assembléia. 

É coerente a posição do Governo de tentar estabelecer o teto 
salarial. Devem ser estabelecidos também os tetos para o Legislativo 
e para o Judiciário. 

Aproveito o momento para dizer que há uma proposição que 
apresenta matéria semelhante a essa que se encontra em tramitação. 
Refiro-me à Proposta de Emenda à Constituição no 23/2003, do 
companheiro Deputado Chico Simões, que acrescenta dispositivo ao 
art. 73 da Constituição do Estado e estabelece que os Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário e as suas administrações indiretas, 
o Tribunal de Contas e o Ministério Público do Estado publicarão no 
órgão oficial e divulgarão, por meio eletrônico, suas despesas com a 
remuneração dos servidores e os subsídios dos membros dos 
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Poderes e demais agentes políticos. 

Entendo que a emenda à Constituição, proposta pelo Deputado 
Chico Simões, veio em bom momento, mostrando que a Assembléia 
objetiva a moralização dos salários de seus membros e dos membros 
dos demais Poderes, uma vez que, nesse processo, foi a única a ser 
atacada - e de forma mentirosa - pela imprensa mineira. Discuto, 
como já o fiz antes, pois até hoje não questionaram os salários dos 
Desembargadores, Procuradores e membros do Tribunal de Contas 
do Estado. Ninguém virou a "metralhadora" para outros órgãos e 
Poderes. Por isso, pergunto-me: por que será que até hoje ninguém 
quis saber quanto ganha um Desembargador ou um Procurador-Geral 
de Justiça no Estado de Minas Gerais? 

Essa emenda veio em boa hora, visto que votaremos o projeto que 
fixa o teto salarial no Poder Executivo, o que faremos, obviamente, 
acompanhando, conforme orientação e determinação de V. Exa., a 
manifestação de Brasília. Queremos o subteto. É bom que todos 
saibam que este Poder deseja que a reforma da Previdência seja 
votada em Brasília e que o Congresso Nacional estabeleça os 
subtetos para os Estados, para o Judiciário, o Legislativo e o 
Executivo. Destarte, teremos condições de cobrar dos demais 
Poderes. Precisamos votar e aprovar, o mais rápido possível, essa 
emenda que vai ao encontro da vontade de todos os Deputados desta 
Casa. Só assim não ficaremos sujeitos a turbulências, como as que 
enfrentamos no passado, em especial, em agosto de 2001. 

É preciso que todos os Poderes venham expor, de forma cristalina, 
as despesas com seus membros e os salários de seus servidores. 
Dessa forma, faremos justiça, pois, até o momento, somente o Poder 
Legislativo sofreu ataques constantes, durante quatro meses, sem que 
ninguém tenha procurado saber quanto ganha um Desembargador, 
um Procurador ou um Conselheiro do Tribunal de Contas. Gostaria 
que alguém me respondesse por que a imprensa não questionou, não 
quis saber quanto ganha o Presidente do Tribunal de Justiça, os 
Desembargadores e os Procuradores. Essa omissão causa 
estranheza. Apenas os Deputados foram atacados, de forma 
mentirosa, visto que, até agora, nenhum veículo de comunicação do 
nosso Estado teve coragem de explicar o que significa salário e 
custeio de atividade. 
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Peço a V. Exa., Sr. Presidente, que se empenhe para que a 

proposta de emenda à Constituição do Deputado Chico Simões seja 
votada o mais rápido possível. Assim, colocaremos todos em pé de 
igualdade para que tenham o mesmo dever e a mesma obrigação. Os 
Poderes e os servidores públicos, todos devem dar transparência e 
publicidade ao que se gasta, não só na Assembléia Legislativa, mas 
também no Tribunal de Contas, no Judiciário e no Ministério Público. 
Obrigado. 

*- Sem revisão do orador. 
O Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, é lógico que votaremos favoravelmente ao projeto de lei 
que estipula o salário do Governador e dos demais agentes políticos. 
A sociedade não tinha controle sobre os salários dos seus servidores, 
mas o Presidente da República, o companheiro Lula, conseguiu agora 
estipular um teto. Trata-se de um avanço. Porém, entendo que, da 
mesma forma que o teto do Governo Federal é o salário do Ministro 
do Supremo, o teto dos Governos Estaduais deveria ser o salário dos 
Desembargadores. Sou a favor de um só teto. Não estou 
questionando valores. Poder-se-ia diminuí-lo, estipular valor menor. 
Porém, não dá para tratarmos os servidores públicos de maneira 
diferente. Gostaria de entender, por exemplo, qual a diferença entre 
um Juiz federal e um Juiz estadual. Não vejo diferença. 

Todos têm um trabalho a cumprir, responsabilidades e poderes que 
são fundamentais para a sociedade. Não vejo também porque 
diferenciar o salário de um Deputado Federal do de um Estadual. Não 
estou questionando valores. Poder-se-ia até diminuí-lo, mas de forma 
igual. Qual a diferença entre um policial federal e um estadual? São 
todos servidores públicos. Não podemos diferenciá-los. 

Já que teremos de aprovar esse projeto, porque ele não deve, como 
disse o Deputado Rogério Correia, voltar para a Câmara dos 
Deputados, senão corremos o risco de não ter o teto, devemos corrigir 
as injustiças. Agora que foi estipulado o teto, precisamos tratar os 
funcionários de uma maneira isonômica. A partir de agora, 
comecemos a valorizar os servidores públicos de maneira geral. 
Temos hoje, no Estado de Minas Gerais, os servidores públicos do 
Executivo sendo tratados de uma maneira bem diferente dos 
servidores públicos de outras entidades e Poderes. Não tenho nada 
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contra os servidores públicos de outros Poderes terem salários que 
lhes permitam viver com dignidade. Mas, no Executivo, Deputado 
Sargento Rodrigues, parece que os policiais e os demais funcionários 
não prestam serviço à sociedade. Temos de fazer justiça. Queremos 
que todos os servidores, de todos os Poderes possam sentir-se 
seguros com seus salários e que a profissão seja a vida deles. E é 
isso que acontece. A maioria dos servidores iniciam e se aposentam 
no serviço público. 

Queremos, ao votar esse projeto, diminuir as desigualdades. O 
escriturário ou digitador do Executivo deve ganhar o mesmo salário 
que esse profissional da Assembléia, do Tribunal de Contas ou do 
Ministério Público ganha. São todos servidores públicos, que prestam 
serviços à sociedade, recebendo dela seus salários, e não podem ser 
tratados de maneira diferente. 

Vamos nos unir na busca da justiça, fazendo com que todos os 
servidores do Estado, já que existe um teto estabelecido, tenham 
também um piso, para tentarmos diminuir as diferehças, fazendo com 
que os servidores tenham um salário digno. Não podemos aceitar 
desculpas de que o servidor não trabalha ou não tem zelo por sua 
profissão. Temos de exigir dele zelo e responsabilidade, mas também 
pagar para que tenha uma vida digna. 

Com esse pensamento, votaremos a favor desse projeto, já nos 
preparando para a subida do piso salarial de todos os funcionários, de 
todos os Poderes, para que possam viver com dignidade e prestar um 
bom serviço à sociedade mineira. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. As 

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia- Sr. Presidente, gostaria que fosse lida 

a Emenda n" 1. 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 

proceda à leitura da Emenda n" 1. 
O Sr. Secretário (Deputado Mauro Lobo) - (- Lê a Emenda n" 1, 

publicada na edição do dia 8/5/2003.) 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n" 1. As Deputadas e os 
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Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de 
Lei n° 306/2003 na forma do vencido em 1 o turno, com a Emenda n° 1. 
À Comissão de Redação. 

Declaração de Voto 
O Deputado Chico Simões - Gostaria de explicar essa emenda de 

nossa autoria. A Lei no 13.200, salvo engano, possuía um artigo que 
gerava uma interpretação duvidosa, pois dava a entender que ficaria à 
disposição dos membros dos Poderes o dispêndio financeiro para 
exercer sua função e para os serviços prestados e não prestados. 
Dava a entender que era possível abrir uma brecha para, ao final, se 
sobrasse recurso, pudesse ser rateado entre os membros dos 
Poderes. Não estou dizendo que isso aconteceu, pois não tenho 
embasamento para isso. 

Essa emenda veio para melhorar o que determina o art. 2°, deixando 
claro que o que percebermos é exatamente o que está estipulado na 
verba indenizatória, mediante comprovação, que é regulamentada por 
cada Poder. Sabemos o que podemos e o que não podemos gastar e 
quais os documentos necessários para comprovar o gasto. A intenção 
da emenda é tornar mais claro o enunciado desse artigo. A forma 
como é composto nosso vencimento está à disposição, por meio dos 
correios eletrônicos etc. 

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 1 o turno, do 
Projeto de Lei no 1.081/2003, do Governador do Estado, que altera a 
Lei no 12.427, de 27/12/96, que dispõe sobre as custas devidas ao 
Estado no âmbito da justiça estadual de primeiro e segundo graus. A 
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto 
com as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de 
Administração Pública opina pela aprovação do projeto com as 
Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Defesa do Consumidor, e com a 
Emenda n° 3, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, a 
Deputada Jô Moraes. 

Deputada Jô Moraes - Sei que parece insistência quando a 
Oposição usa seu tempo regimental para apresentar sua visão acerca 
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desse projeto. Não é acerca desse projeto, mas da concepção que 
informa a construção dos projetos da famosa reforma tributária 
apresentada pelo Governador Aécio Neves. Quando nós nos 
dispomos a discutir o Projeto de Lei no 1.081, por que o fazemos? 

Neste momento, a população brasileira enfrenta grande crise, 
rebaixamento de salários, aumento do desemprego, enfim, grandes 
dificuldades na luta pela sobrevivência. Não temos condições para 
discutir aumento de tarifas justamente sobre serviços tão necessários, 
ou seja, as custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça Estadual 
de primeiro e segundo graus. 

Sabemos que existe uma faixa de isenção. Considerar que as 
cidadãs e cidadãos que estão acima dessa faixa têm condições de 
pagar mais por essas custas é não compreender o arrocho histórico a 
que está submetida a classe média brasileira. Nós, que integramos a 
base do Governo Lula, temos consciência da necessidade de 
desonerar o bolso do contribuinte, que foi penalizado ao longo desses 
dez anos. Ontem à noite, em Brasília, enfrentamos debate sobre a 
manutenção da alíquota de Imposto de Renda em 27,5%. Ainda bem 
que conseguimos acumular forças para que essa manutenção dure 
apenas dois anos. Um dos compromissos deste Governo é baixar 
essa tarifa exagerada que atinge o bolso dos contribuintes. 

Gostaria de discutir este assunto com outros que têm compreensão 
diferenciada da necessidade de ampliar a arrecadação por meio do 
bolso dos contribuintes. É imensa a crise fiscal e financeira em todo o 
País. Lamento que um dos responsáveis por essa herança seja o 
partido do Governador, que, neste momento, também enfrenta 
grandes dificuldades. Existem alternativas para o enfrentamento 
dessa crise. 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, lamentando as 
dificuldades para aprofundar este debate, reservo-me o direito de 
continuar meu pronunciamento na próxima reunião extraordinária. São 
grandes e complexas as dificuldades que enfrentamos para construir 
um projeto nacional que esteja a serviço do desenvolvimento do País, 
da distribuição de renda e da garantia de universalização dos direitos 
sociais. Esta discussão deve ser feita de forma ampla. 

Questão de Ordem 
A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, compreendendo a 
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importância e a dinâmica deste debate e não tendo condições para 
aprofundá-lo nesta reunião, pois não há número regimental para tanto, 
solicito que V. Exa. encerre, de plano, esta reunião, para que 
possamos continuar a discussão de forma ampla, polêmica e 
contraditória. Desejo contraditar os que têm pensamento diferente do 
nosso, ou seja, que a crise fiscal será resolvida onerando os que 
ganharam demais e desonerando os que já pagaram demais. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões 
extraordinár.ias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 4, às 9 
horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a 
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte 
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição 
anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 168 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 2/12/2003 

Às 9h42min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria 
José Haueisen e os Deputados Doutor Ronaldo, Fábio Avelar e 
Leonardo Quintão, membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes, também, os Deputados Doutor Viana e Paulo Piau. 
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria José 
Haueisen, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a debater, em audiência pública, a provável 
implantação de um empreendimento imobiliário nas proximidades do 
Projeto Alphaville I, localizado às margens da lagoa dos Ingleses, e 
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr. 
limar Bastos Santos, Presidente da FEAM, publicado no "Diário do 
Legislativo" de 27/11/2003; e do Sr. Leodônio Alves Martins, Prefeito 
Municipal de Pavão, publicado no "Diário do Legislativo" de 
27/11/2003. Em seguida, a Presidente registra a presença dos Srs. 
Vítor Penido, Prefeito Municipal de Nova Lima; limar Bastos Santos, 
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Presidente da FEAM; Maria Dalce Ricas, Superintendente 
Executiva da AMDA; Willer Pós, Gerente Corporativo de Meio 
Ambiente da Anglogold; Waldir Salvador de Oliveira, Consultor de 
Desenvolvimento Econômico e Gerente de Projetos da Prefeitura 
Municipal de Nova Lima, e Maria Imaculada Carvalho Leão, arquiteta 
do IEPHA, 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. 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, 3 de dezembro de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Fábio Avelar - Leonardo Quintão 

-José Milton. 

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

1.167/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Deputado André Quintão, por meio do Projeto de Lei no 

1.167/2003, pretende seja declarada de utilidade pública a Cantina 
Dona Bernadete Lemos, com sede no Município de Passos. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 1. 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o 
projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "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. 
Suas ações assistenciais básicas são dirigidas à proteção de 
gestantes, crianças, adolescentes e idosos. 
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A realização de cursos de qualificação e oficinas, capacitando as 
pessoas para o mercado de trabalho, é, também, uma das suas 
metas. 

Em virtude do alcance de sua obra, ela se torna merecedora do 
título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.167/2003 com a Emenda no 1, oferecida pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.210/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa da Deputada Vanessa Lucas, o projeto de lei em 
análise objetiva declarar de utilidade pública a Fundação Medioli, com 
sede no Município de Betim. 

Publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar, 
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A propos1çao encontra-se corretamente instruída com os 

documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública, nos 
termos da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta a matéria. 

Constatamos, pois, que a entidade mencionada no projeto tem 
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e 
é dirigida por pessoas idôneas, que não são remuneradas pelo 
exercício de suas funções. 

Além do mais, o art. 9° do seu estatuto determina que as atividades 
dos dirigentes e conselheiros não serão remuneradas. Não há 
previsão quanto à destinação do patrimônio da entidade, sendo ela 
dissolvida. 

A respeito dessa última questão, esclareça-se que o Código Civil 
Brasileiro, em seu art. 69, estabelece que, em caso de omissão do 
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estatuto sobre a destinação do remanescente do patrimônio 
líquido, ele será destinado a fundação, designada pelo Juiz, de fins 
idênticos ou semelhantes. Dessa forma, não há óbice ao acato da 
proposição. 

Conclusão 
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 1 .210/2003. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Weliton 

Prado - Leonídio Bouças - Ermano Batista - Leonardo Moreira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.215/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei no 1.215/2003, do Deputado Alencar da Silveira Jr., 

objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Proteção à 
Velhice, Maternidade e Infância - APROVEM! -, com sede no 
Município de Pedro Leopoldo. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 6/11/2003, vem o projeto a 
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A instituição em referência, dotada de personalidade jurídica e sem 

fins lucrativos, encontra-se em funcionamento no Estado há mais de 
dois anos, e os seus Diretores, reconhecidamente idôneos, não são 
remunerados pelo exercício de seus cargos. 

É oportuno trazer à baila os arts. 27 e 29 do seu estatuto, por 
estabelecerem, respectivamente, que os membros de sua diretoria, 
bem como os sócios, não serão remunerados, sendo-lhes vedado o 
recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem, e que, 
sendo ela extinta, o patrimônio remanescente será destinado a uma 
instituição congênere, legalmente constituída. 

Finalizando, afirmamos que, à vista da documentação juntada aos 
autos do processo, a entidade em questão atende aos requisitos 
enunciados pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, para que seja declarada de 
utilidade pública estadual, não havendo, portanto, óbice à tramitação 
do referido projeto de lei neste parlamento. 
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Conclusão 

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.215/2003. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003 . 
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Weliton Prado - Leonídio 

Bouças - Leonardo Moreira - Gustavo Valadares. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.216/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Deputado Bonifácio Mourão, por meio do projeto de lei em tela, 

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos 
Amigos da Marian, com sede no Município de Governador Valadares. 

Publicada em 6/11/2003, a matéria foi encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que deverá proceder ao exame preliminar dos 
seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, segundo os ditames 
do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Especifica o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre a 

declaração de utilidade pública de entidades, que uma associação 
pode ser declarada de utilidade pública desde que atenda aos 
seguintes requisitos: ser pessoa jurídica, ter em sua direção pessoas 
idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções e estar em 
funcionamento há mais de dois anos, além de servir 
desinteressadamente à coletividade. 

Constatamos a observância de tais requisitos nos documentos 
apresentados pela entidade, principalmente no art. 54 do seu estatuto 
(alteração estatutária acrescentada aos autos do processo): o 
compromisso de não remunerar as pessoas de sua diretoria, que 
devem exercer o seu múnus sem visar nenhum tipo de lucro ou 
bonificação, e, sendo dissolvida a Associação, o seu patrimônio será 
doado a entidades congêneres, priorizando-se associações com o 
mesmo objetivo social (art. 63). 

Não encontramos, portanto, óbice à tramitação da matéria. 
Conclusão 

Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1 .216/2003. 
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Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio 

Bouças - Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 

1.217/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei em tela, do Deputado Célio Moreira, visa a declarar 

de utilidade pública a Associação Comunitária de Muniz, com sede do 
Município de Sabará. 

Publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar, 
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A entidade ora examinada é pessoa jurídica, conforme comprova a 

documentação juntada ao processo e, de acordo com o atestado de 
autoridade competente, funciona há mais de dois anos no Município 
de Sabará, contando com diretoria idônea, cujos membros não são 
remunerados pelos cargos que exercem. 

Está prevista em seu estatuto, no art. 4°, a não-remuneração de 
seus membros e, no art. 12, que, sendo ela dissolvida, o patrimônio 
remanescente será destinado a entidade congênere. 

Preenche, assim, entre outros, os requisitos estabelecidos na Lei n° 
12.972, de 27/7/98, que disciplina a matéria, tornando-se habilitada ao 
título de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.217/2003. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Weliton Prado - Ermano 

Batista- Leonídio Bouças- Leonardo Moreira- Gustavo Valadares. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.219/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Deputado Pastor George, por meio do Projeto de Lei n° 

1.219/2003, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação 
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Beneficente Batista Luz do Evangelho, com sede no Município de 
Contagem. 

Publicado, vem o projeto a esta Comissão para ser examinado 
preliminarmente, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames 

emanados da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos 
declaratórios de utilidade pública no Estado e dá outras providências. 

A par de tais exigências legais e examinando-se a documentação 
que compõe os autos do processo, verifica-se que elas foram 
atendidas, o que torna a referida Associação habilitada ao título 
declaratório em causa. 

Além do mais, o art. 9° do seu estatuto prevê que as atividades dos 
Diretores e conselheiros não serão remuneradas, enquanto o 
parágrafo único do art. 19 determina que, sendo ela dissolvida, o 
patrimônio remanescente será destinado a uma entidade congênere, 
legalmente constituída. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1 .219/2003. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Gustavo 

Valadares- Leonídio Bouças - Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.220/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em 

tela pretende seja declarada de utilidade pública a Associação dos 
Moradores do Bairro DNER, com sede no Município de Padre Paraíso. 

Após ser publicada, a proposição foi encaminhada a este órgão 
colegiado para receber parecer, atendendo aos lindes estabelecidos 
no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme comprova a documentação juntada ao processo, a 

entidade ora examinada é pessoa jurídica, funciona há mais de dois 
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O parágrafo único do art. 4° do estatuto da Associação prevê a não-
remuneração de seus Diretores, e o art. 24 determina que, sendo ela 
dissolvida, a parte remanescente de seu patrimônio será doada a 
instituição congênere, legalmente constituída. 

Observados, entre outros, os requisitos elencados na Lei no 12.972, 
de 27/7/98, não vemos óbice à tramitação da matéria. 

Conclusão 
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 1 .220/2003. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Leonídio 

Bouças - Weliton Prado - Gustavo Valadares. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 

1.225/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei 

em tela visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do 
Bairro Ouvidor, com sede no Município de Machado. 

Após ser publicada no "Diário do Legislativo", vem a proposição a 
este órgão colegiado, ao qual compete proceder ao seu exame 
preliminar, conforme está disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Observada a documentação juntada aos autos do processo, 

constatamos que a entidade examinada comprovou ter atendido às 
exigências mencionadas no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, quais 
sejam: ter personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de 
dois anos, ter em sua diretoria pessoas idôneas que não recebem 
remuneração pelo exercício de seus cargos. 

Demonstra, ainda, que serve desinteressadamente à coletividade, 
pois o art. 13, § 1°, do seu estatuto traz o compromisso de que não 
será remunerado o exercício das funções requeridas para o 
funcionamento dos órgãos de sua direção, enquanto o art. 33 
estabelece que, no caso de sua extinção, os bens remanescentes 
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serão doados a instituições assistenciais. 

Embora não tenhamos encontrado óbice à tramitação do projeto, 
cumpre-nos apresentar-lhe emenda- a ser formalizada a seguir-, com 
o fim de incluir no art. 1 o a sigla da entidade, que integra a sua 
denominação oficial. 

Conclusão 
Em vista do apresentado, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.225/2003 com 
a Emenda no 1, nos termos que se seguem. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária do Bairro Ouvidor- ASCOBOU -, com sede no Município 
de Machado.". 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Leonardo 

Moreira - Gustavo Valadares - Weliton Prado - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.229/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei no 1.229/2003, da Deputada Maria Olívia, tem por 

finalidade declarar de utilidade pública a Associação Atelier de Artes e 
Ofícios Vara Tupynambá, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar, 
obedecido o disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A citada instituição se enquadra no disposto na Lei no 12.972, de 

27/7/98, considerando que nos seus estatutos e demais documentos a 
ela pertinentes estão contempladas as exigências de que trata o 
diploma legal. 

Constatamos, pois, que ela está em funcionamento há mais de dois 
anos, tem personalidade jurídica e sua diretoria é composta de 
pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos exercidos; e que, 
nos seus estatutos, o art. 8° do original e o art. 12 da primeira 
alteração explicitam, respectivamente, que os membros da diretoria 
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não percebem remuneração e que o seu patrimônio, em caso de 
dissolução, será transferido à UFMG. 

Conclusão 
Em face do relatado, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1 .229/2003. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Leonardo 

Moreira- Gustavo Valadares- Weliton Prado- Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 86/2003 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto. em estudo, do Deputado Alencar da Silveira Jr., institui o 
Programa Escola no Lar- Escolar-, para alunos enfermos. 

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão 
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo no 1, que 
apresentou. ' 

Vem o projeto agora a esta Comissão para receber parecer quanto 
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VI, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição em tela visa a criar o Programa Escola no Lar - Escolar 

-, com vistas a oferecer serviço pedagógico domiciliar a alunos da 
rede pública que, por motivo de doença, se encontrem 
impossibilitados de comparecer às salas de aula. 

A educação - direito constitucionalmente assegurado a todos, sem 
distinção - deve ser ministrada sob o princípio da igualdade de 
condições para o acesso e a permanência na escola. Nessa 
perspectiva, ao aluno impedido de freqüentar a sala de aula por ter 
temporariamente limitada a sua capacidade física, preservadas as 
condições de aprendizagem, estendem-se os direitos que assistem 
aos demais estudantes, equivalendo tais casos ao regime excepcional 
da educação em classes ou serviços especializados, direito 
igualmente amparado pela Constituição, pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional e pela legislação de proteção ao 
portador de necessidades especiais, destacando-se a Lei no 7.853, de 
24/10/89. 
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Com base nos pressupostos de igualdade de direito à educação 

e na admissão de regime excepcional para educandos especiais, já 
consagrados no direito brasileiro há várias décadas, o Decreto-Lei no 
1.044, de 21/10/69, determinou a oferta de tratamento excepcional a 
alunos de todos os níveis de ensino cujo estado de saúde seja 
incompatível com a freqüência à escola. A Lei n° 6.202, de 17/4/75, 
estende os benefícios do referido decreto-lei à estudante grávida, 
estabelecendo os critérios para a concessão. O Parecer n° 31 da 
Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação 
assevera que a LDB recepciona plenamente o Decreto-Lei n° 1 .044 e 
a Lei no 6.202, pois aquela permite o atendimento especializado a 
casos especiais, originados de impedimentos temporários ou 
permanentes. 

Dessa forma, o assunto está, em sua essência, coberto pela 
legislação em vigor, como mencionado pela Comissão de Constituição 
e Justiça. Entretanto, o Estado pode suplementar e atualizar o 
conteúdo da norma, de modo a garantir, em âmbito estadual, a 
efetividade do atendimento pretendido. 

Da mesma forma que a Comissão de Constituição e Justiça, 
entendemos que a obrigatoriedade de concessão de tratamento 
especial a alunos temporariamente incapazes de freqüentar as aulas 
regulares deve ser estendida às escolas particulares, pois estas 
integram o Sistema Estadual de Ensino. Ademais, em se tratando da 
garantia de um direito subjetivo a todos os estudantes, parece-nos 
mais racional a uniformização de procedimentos dentro de toda a rede 
de ensino do Estado. Concordamos também em retirar da proposição 
em estudo o caráter programático, pelos motivos apresentados no 
parecer de análise preliminar. 

Porém, sugerimos, nessa oportunidade, uma nova redação ao 
projeto, pelas razões aduzidas a seguir. 

É oportuno efetuar melhor adequação terminológica ao conteúdo da 
proposição. O impedimento de saúde que compromete 
transitoriamente a mobilidade enquadra-se, na Classificação 
Internacional de Deficiências. Atividades e Desvantagens, da 
Organização Mundial de Saúde, como um caso de incapacidade 
temporária, que é um dos domínios da deficiência que se caracteriza 
pela limitação da atividade. De acordo com a referida classificação, "a 
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deficiência, resultado de distúrbios diversos que incapacitam o 
indivíduo, pode ser temporária ou permanente dependendo da 
respectiva causa e/ou de uma maior ou menor gravidade". São 
deficientes, conforme essa classificação, não apenas os portadores de 
síndrome de Down, os cegos e surdos-mudos, mas também os 
doentes de diabetes, de AIDS, os acidentados, os transplantados etc. 

Portanto, mais abrangente que a expressão "aluno doente ou 
enfermo" é "aluno portador de deficiência física temporária", pois essa 
denominação esclarece a idéia de que as perturbações de saúde não 
se restringem às doenças, alcançando, na verdade, qualquer 
ocorrência que incapacite o indivíduo para a atividade normal. Além 
disso, essa terminologia sintoniza-se melhor com os conceitos 
adotados na legislação federal de proteção ao deficiente, em especial 
os adotados nas disposições do Decreto n° 3.298, de 20/12/99, que 
regulamenta a citada Lei n° 7.853, de 1991. 

O Decreto-Lei no 1.044, de 1969, determina uma única condição 
para a oferta de tratamento excepcional ao aluno incapacitado de 
freqüentar as aulas: que se verifiquem as ocorrências que 
caracterizam o regime excepcional. A participação de voluntários 
nessa iniciativa é um recurso de que se pode lançar mão, mas, por 
seu caráter contingente, não deve constituir a única via de ação. Na 
ausência de voluntários, permanece o dever de prestar o auxílio aos 
alunos que o demandarem. Sugerimos, então, que, na hipótese de 
haver voluntários dispostos a acompanhar alunos de escolas públicas 
incapacitados de freqüentar as aulas regularmente, seja acrescentada 
à Lei no 13.374, de 17/10/99, que instituiu o Programa de Incentivo ao 
Atendimento Voluntário, a previsão de atendimento desses alunos. 
Essa articulação conferiria à iniciativa em apreço maior consistência e 
seriedade, uma vez que o referido Programa já possui regras de 
operacionalização estabelecidas, tendo a norma sido regulamentada 
em decreto governamental e em resolução da Secretaria da 
Educação. Além disso, os agentes voluntários previstos no projeto 
original e no Substitutivo n° 1 são os mesmos que prevê a referida lei, 
preservando-se, assim, a proposta contida no projeto em estudo. 

Essas alterações estão atendidas no Substitutivo n° 2, que ora 
apresentamos. 

Conclusão 
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Pelo exposto, opinamos pela reJeJçao do Substitutivo no 1, da 

Comissão de Constituição e Justiça, e pela aprovação do Projeto de 
Lei n° 86/2003, no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 2, que 
apresentamos. 

SUBSTITUTIVO N° 2 
Dispõe sobre a concessão de tratamento especial aos alunos 

portadores de deficiência física temporária das redes pública e privada 
integrantes do Sistema Estadual de Ensino e altera a Lei no 13.374, de 
3 de dezembro de 1999, que cria o Programa de Incentivo ao 
Atendimento Voluntário. 

Art. 1 o - As escolas públicas e privadas integrantes do Sistema 
Estadual de Ensino assegurarão tratamento especial ao aluno 
portador de deficiência física temporária incapacitado de freqüentar as 
aulas regulares, observadas as disposições contidas no Decreto-Lei no 
1.044, de 21 de outubro de 1969, e na Lei Federal n° 6.202, de 17 de 
abril de 1975. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se deficiência 
física temporária toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou 
função fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o 
desempenho de atividade ou redução de mobilidade. 

Art. 2° - O tratamento especial a que se refere esta lei será 
constituído por serviços de acompanhamento pedagógico prestados 
no domicílio do aluno ou em unidade hospitalar ou congênere na qual 
ele esteja internado. 

Art. 3° - As ações necessárias à implementação do tratamento 
especial serão desenvolvidas sem prejuízo das estratégias de 
avaliação previstas pelos estabelecimentos de ensino e pelos órgãos 
competentes. 

Art. 4° - Compete à direção das escolas, juntamente com os 
especialistas de educação, o corpo docente e, se houver, as 
entidades- colegiadas representantes da comunidade escolar, definir 
os critérios de operacionalização das medidas previstas nesta lei. 

Parágrafo único - As escolas públicas estaduais poderão atribuir ao 
Programa de Incentivo ao Atendimento Voluntário, criado pela Lei n° 
13.374, de 3 de dezembro de 1999, a implementação dos serviços 
pedagógicos de que trata esta lei. 

Art. 5° - Os arts. 1 o e 2° da Lei n° 13.37 4, de 3 de dezembro de 
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1999, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1 o - Fica criado, nos estabelecimentos de ensino público 
estadual de nível fundamental e médio, o Programa de Incentivo ao 
Atendimento Voluntário, destinado a alunos que apresentem déficit no 
aprendizado escolar ou deficiência física temporária que impeça a 
freqüência regular às aulas. 

Art. 2° - O Programa tem por objetivo estimular a comunidade a 
prestar orientação, acompanhamento e suporte aos estudantes que 
apresentarem, ao final de cada bimestre, déficit no aprendizado 
escolar, detectado pelos conselhos de classe, ou, durante o ano letivo, 
aos alunos que comprovarem incapacidade física temporária por 
laudo médico elaborado por autoridade competente.". 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7" - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003 . 
Adalclever Lopes, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Dalmo 

Ribeiro Silva - Sidinho do Ferrotaco. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 745/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado João Bittar, o Projeto de Lei no 7 45/2003 
visa a instituir o selo Empresa Amiga da Terceira Idade no Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 24/5/2003, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da 
Previdência e da Ação Social. 

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre 
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame visa a instituir o selo Empresa Amiga da 

Terceira Idade, a ser concedido a pessoa jurídica que contribuir para a 
assistência, a inserção social e a melhoria da qualidade de vida dos 
mineiros acima de 60 anos. 

A matéria pertence ao campo de competência legislativa do Estado 
e não se inclui entre as de competência privativa do Governador do 
Estado nem de outro Poder. Compete privativamente ao Chefe do 
Executivo Estadual conferir condecoração e distinção honoríficas, nos 

L__------0--------' 



374 
termos do inciso XVII do art. 90 da Constituição do Estado; contudo 
não lhe compete privativamente instituí-las. 

Parece-nos inadequada a adoção da palavra "selo", que é utilizada 
comumente para certificar que determinado produto ou serviço 
atendem a um determinado padrão de qualidade, jamais para indicar 
prêmio ou reconhecimento pela atuação destacada de uma pessoa ou 
entidade. Encontra-se consagrada na legislação estadual a palavra 
"medalha", a qual é conferida a pessoas ou entidades em 
reconhecimento de sua atuação. 

Não se faz necessário autorizar a pessoa jurídica agraciada a 
divulgar o recebimento da medalha, porque, segundo princípio do 
direito, a iniciativa privada pode fazer tudo que não for proibido por lei. 

O reconhecimento que o poder público confere por meio de uma 
medalha não tem, como regra, prazo de validade, mas fica associado 
ao ano ou ao período em que ela foi concedida. Assim, por exemplo, o 
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi agraciado com 
a Medalha da Inconfidência em 2003, não se podendo falar em prazo 
de validade da homenagem. 

Em virtude de tais considerações, e visando ao aperfeiçoamento da 
redação da proposição, apresentamos o Substitutivo n° 1. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 745/2003 na forma do seguinte 
Substitutivo no 1. 

SUBSTITUTIVO N" 1 
Institui a Medalha Empresa Amiga da Terceira Idade no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica instituída a Medalha Empresa Amiga da Terceira Idade, 

a ser concedida anualmente à empresa que contribuir para a 
assistência, a inserção social e a melhoria da qualidade de vida dos 
mineiros acima dos 60 anos. 

Art. 2° - A medalha será concedida nas seguintes modalidades: 
I - grau Prata, para a pessoa jurídica que se destacar na promoção 

de campanhas de mobilização em favor dos idosos; 
11 - grau Ouro, para a pessoa jurídica que se destacar por manter, 

parcial ou integralmente, instituição sem fins lucrativos que atenda o 
idoso nas áreas de assistência social ou saúde. 
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Art. 3° - A empresa agraciada com a medalha irá recebê-la do 

Governador do Estado ou de seu representante, na presença do 
Presidente do Conselho Estadual do Idoso. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Ermano 

Batista - Weliton Prado. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 902/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em exame 
estabelece diretrizes para facilitar o acesso de pessoa portadora de 
deficiência física, ou com mobilidade reduzida em espaço público no 
Estado de Minas Gerais. 

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, 
o projeto recebeu parecer favorável com as Emendas n°s 1 e 2, que 
apresentou. Vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto 
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição dispõe sobre o planejamento e a urbanização de vias 

públicas, parques, praças e demais espaços de uso público de forma 
a possibilitar o acesso à pessoa portadora de deficiências motora e 
visual ou dificuldade de locomoção. 

Com esse objetivo, e seguindo os ditames do estabelecido na 
Constituição Federal de 1988, o projeto estabelece regras importantes 
à vida de deficientes em geral, ditando normas a serem seguidas 
quanto a banheiros de paradas de ônibus interestaduais e 
intermunicipais, espaços de uso público, telefones públicos e 
"orelhões". Enfim, as necessidades básicas dos portadores de 
qualquer deficiência foram lembradas na proposição em apreço, 
tentando-se, dessa forma, minorar as dificuldades enfrentadas pelos 
deficientes. 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e da 
Constituição Estadual de 1989, que contêm justas determinações 
referentes aos portadores de necessidades especiais, muito se tem 
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No Estado, contamos com as Leis n°s 11.666, de 9/12/94 e 13.799, 
de 2000, ambas vistas como mecanismos de garantia de respeito aos 
direitos dos portadores de deficiência. Além das referidas leis, em 
vigor, tramitam nesta Casa vários projetos de lei com o mesmo 
objetivo, ou seja, diminuir os obstáculos aos portadores de 
necessidades especiais. 

O projeto, examinado preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, mereceu desta alguns reparos com o objetivo 
de aperfeiçoamento. Assim sendo, a referida Comissão apresentou 
duas emendas. 

A Emenda no 1 aglutina os arts. 1 o e 2° do projeto, que abordam 
ambos a sua temática central, devendo, a bem da técnica legislativa, 
formar um só dispositivo. O art. 1 o recebeu nova redação com a 
necessária correção. Conseqüentemente, o art. 2° foi suprimido, e seu 
teor foi devidamente encaixado no art. 1 °. 

O art. 3°, por sua vez, objeto da Emenda n° 2, refere-se à 
construção de banheiro público acessível às pessoas portadoras de 
deficiência em rodoviárias, entre outros locais. Entretanto, no que se 
refere a rodoviárias, o assunto é definido no inciso VIII do art. 3° da Lei 
n° 11.666, de 1994, tornando-se desnecessária sua inclusão no 
projeto em análise. Assim, a Emenda no 2 exclui o termo "rodoviária" 
do texto do art. 3° do projeto de lei. 

Com as alterações efetuadas pela Comissão de Constituição e 
Justiça, entendemos que o projeto em pauta, de largo alcance social, 
terá sua tramitação garantida nesta Casa e, salvo melhor juízo, com 
largas chances de transformar-se em lei, o que será de grande valia 
para a numeroso segmento que incentivou sua criação. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 902/2003, 

no 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela Comissão 
de Constituição e Justiça 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
Alberto Bejani, Presidente e relator- Biel Rocha- Marília Campos. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 953/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
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Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei ern 
análise altera a Lei no 11.666, de 9/12/94, que estabelece normas 
para facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos 
edifícios de uso público, de acordo com o estabelecido no art. 227 da 
Constituição Federal e no art. 224, § 1°, I, da Constituição Estadual. 

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, 
o projeto recebeu parecer favorável e vem agora a esta Comissão 
para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o 
art. 102, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição modifica os arts. 1° e 3° da Lei no 11.666, de 1994, que 

estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de 
deficiência física aos edifícios de uso público, em consonância com as 
disposições constantes da Constituição Federal e da Constituição 
mineira. 

A medida que se pretende implantar com a aprovação da matéria 
tem o louvável objetivo de beneficiar as pessoas portadoras de 
condições especiais, em obediência ao preceituado na Constituição 
da República. Muito se tem realizado nesse terreno com o objetivo de 
salvaguardar a dignidade daqueles que fazem jus a um tratamento 
diferenciado para garantir os chamados direitos de terceira geração, 
que encontram cada vez mais acolhida na sociedade. 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e da 
Constituição Estadual de 1989, que contêm determinações referentes 
aos portadores de deficiência, muito se tem feito em termos de 
legislação com o objetivo de igualá-los aos chamados normais 

No Estado, contamos com as Leis n°s 11 .666, de 9/12/94, objetivo 
das modificações sugeridas no projeto em estudo, e 13.799, de 2000, 
ambas vistas como mecanismos de garantia de respeito aos direitos 
dos portadores de deficiência. 

Cabe ainda fazer referência aos vários projetos de lei em tramitação 
nesta Casa com o mesmo objetivo, ou seja, diminuir os obstáculos 
aos portadores de deficiência, melhorando sua vida em todos os 
aspectos possíveis. 

A Lei n° 12.666, que o projeto objetiva alterar, "estabelece normas 
para facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos 
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edifícios de uso público". Trata-se de lei abrangente e minuciosa 
que, entretanto, deixou algumas lacunas, que o projeto visa a 
preencher. 

Dessa forma, foi alterado o "caput" do art. 1 o da lei minuciando-o em 
detalhes necessários. Por outro lado, no inciso 11 do § 3° do mesmo 
artigo, foi retirada a expressão "observado o prazo máximo de 5 
(cinco) anos contados da data da publicação desta lei", supressão 
acertada, uma vez que a lei já conta mais de cinco anos. 

Também acertado foi o acréscimo do § 4° ao mesmo artigo, 
determinando a destinação de verba pelo poder público para as obras 
necessárias nos edifícios de uso público de sua propriedade e 
naqueles que estejam sob sua administração. 

Igualmente justificáveis são as alterações efetuadas no art. 3° da lei: 
a primeira acrescenta a alínea "d" ao inciso VIl, que trata da 
segurança das portas, determinando que as maçanetas sejam do tipo 
alavanca; a segunda, em um acréscimo providencial, trata, em três 
alíneas do inciso XI, do acesso e permanência nas escolas, o que não 
estava especificado na lei. 

Assim, podemos afirmar que o projeto acrescenta à lei vigente 
detalhes importantes, preenchendo lacunas que comprometeriam o 
seu cumprimento, no mínimo gerando dúvidas. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 953/2003, 

no 1° turno. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
Alberto Bejani, Presidente e relator- Biel Rocha- Marília Campos. 

PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.188/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei no 

1 .188/2003 proíbe que, nas embalagens de produtos destinados 
prioritariamente a crianças e adolescentes, sejam veiculadas 
mensagens impróprias para esse público. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 23/10/2003, o projeto foi 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da 
Previdência e da Ação Social para receber parecer nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 
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O projeto em análise proíbe a veiculação de ilustrações, fotografias, 
legendas, anúncios de bebidas alcoólicas ou tabaco, jogos de azar e 
outros produtos impróprios para crianças e adolescentes em 
embalagens de produtos destinados a esse público, com a finalidade 
de evitar o incentivo ao consumo. 

A Constituição da República, no art. 24, relaciona como matérias de 
competência concorrente o consumo (inciso V), a responsabilidade 
por dano ao consumidor (inciso VIII) e a proteção à infância e à 
juventude (inciso XV). Em decorrência disso, cabe à União 
estabelecer as normas gerais, e aos Estados, suplementá-las, em 
vista suas peculiaridades. 

Com relação à iniciativa do processo legislativo por parlamentar, 
também não existe vedação de ordem constitucional, pois não há 
referência às matérias constantes no art. 66 da Constituição do 
Estado, em que são relacionadas as de iniciativa privativa. 

Segundo o art. 227 da Carta Magna, é dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito, entre outros, à cultura e à dignidade, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de exploração. 

No plano infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei Federal n° 8.069, de 1990, dispõe, em seu art. 71, 
que a criança e o adolescente têm direito a informação, cultura, lazer, 
esporte, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem 
sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. O mesmo 
ordenamento, no art. 78, impõe sejam as revistas e publicações 
contendo material impróprio ou inadequado a esse público 
comercializadas em embalagem lacrada, com advertência sobre seu 
conteúdo. Ademais, o art. 79 dispõe: 

"Art. 79 - As revistas e publicações destinadas ao público infanto-
juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas 
ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições e 
deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família". 

Com relação ao consumo, o inciso XXXII do art. 5° da Constituição 
da República relaciona como direito fundamental a promoção pelo 
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Estado, na forma da lei, da defesa do consumidor. Tal obrigação 
pode ser considerada cláusula pétrea, que não pode ser modificada 
nem mesmo por emenda à Constituição, porque o inciso IV do § 4° do 
art. 60 impede que seja objeto de deliberação a proposta de emenda 
tendente a abolir os direitos e as garantias individuais. No mesmo 
documento legal, o art. 170, que trata da ordem econômica e 
financeira, destaca, no inciso V, a defesa do consumidor como um dos 
princípios a serem observados. 

A Lei Federal no 8.078, de 1990, que dispõe sobre a proteção do 
consumidor, no inciso IV do art. 6°, estabelece como direito básico 
deste "a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos 
comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e 
cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e 
serviços". 

Mediante a análise das normas que tratam da relação de consumo e 
da proteção à criança e ao adolescente, constatamos a importância 
dada pelo constituinte a esses temas. 

O projeto em exame traz à discussão um método comercial desleal, 
uma vez que a veiculação de mensagens impróprias para o público 
infanto-juvenil em embalagens de produtos destinados 
prioritariamente a esse segmento da população pode induzir a um 
comportamento indesejado e prejudicial. Constitui uma forma de 
exploração do menor: para incrementar as vendas, serve-se de sua 
pouca experiência e capacidade para tomar decisões com plena 
consciência e responsabilidade. 

Entretanto, há que se levar em consideração determinados aspectos 
relativos à matéria. Em sua forma original, a proposição contraria o 
princípio básico da distribuição de competências entre as entidades 
componentes do Estado Federal. Pelo princípio da predominância do 
interesse, cabem à União as questões de interesse geral; aos 
Estados, as matérias de interesse regional, e aos municípios 
concernem os assuntos de interesse local. A vedação aos fabricantes 
de produtos destinados a crianças e adolescentes constitui medida de 
abrangência nacional, e não cabe ao Estado dispor sobre ela. 

Considerando a importância social da proposição, apresentamos, ao 
final deste parecer, o Substitutivo n° 1, com o objetivo de incluir na Lei 
no 12.171, de 1996, que proíbe a venda de cigarro e bebida alcoólica 
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nas escolas públicas de 1° e 2° graus da rede estadual de ensino, 
toda mercadoria em cuja embalagem conste publicidade inadequada 
ao público infanto-juvenil. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 1.188/2003 na forma do Substitutivo 
no 1, que apresentamos a seguir. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Altera a Lei n° 12.171, de 31 de maio de 1996, que proíbe a venda 

de cigarro e bebida alcoólica nas escolas públicas de 1 o e 2° graus da 
rede estadual de ensino e nas conveniadas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 1° da Lei no 12.171, de 31 de maio de 1996, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica proibida a venda, nas escolas públicas de 1 o e 2° 

graus da rede estadual de ensino e nas conveniadas, de produto cuja 
embalagem contenha ilustração, fotografia, legenda ou anúncio de: 

I - bebida alcóolica; 
li -tabaco; 
111 - jogo de azar; . 
IV- outros produtos impróprios para crianças e adolescentes.". 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de Sl,la publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Bonifácio Moi,Jrão, Presidente - Weliton Prado, relator - GI,Jstavo 

Valadares - Ermano Batista - Leonardo Moreira. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 66/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De ai,Jtoria dos Deputados Maria José Haueisen e Padre João, o 
Projeto de Lei n° 66/2003 visa a alterar dispositivos da Lei n° 12.812, 
de 28/4/98, que regulamenta o art. 194 da Constituição do Estado, 
que dispõe sobre a assistência social às populações de áreas 
inundadas por reservatórios. 

Aprovado no 1 o turno na forma do Substitutivo no 1, apresentado por 
esta Comissão, com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, retoma o projeto a esta 

~-----------~------------~ 



382 
Comissão para receber parecer para o 2° turno, nos termos do art. 
189, § 1°, c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno. 

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise altera dispositivos da Lei no 12.812, de 

28/4/98, que disciplina a prestação de assistência social às 
populações atingidas pela construção de reservatórios. Os impactos 
provocados por essas construções na organização social, econômica 
e cultural das comunidades atingidas têm sido amplamente divulgados 
e denunciados por entidades de proteção e defesa dos direitos dessas 
populações, a exemplo do Movimento dos Atingidos por Barragens -
MAB. As denúncias referem-se, fundamentalmente, à situação de 
insegurança social por que essas populações passam, 
involuntariamente, a se sentir expostas, por não terem garantias de 
que poderão recuperar, minimamente, as condições de vida de que 
dispunham anteriormente. 

Dessa forma, são de eX1rema relevância as iniciativas que visem à 
constituição de uma rede de proteção e de promoção social das 
comunidades atingidas por reservatórios. Trata-se de assegurar que 
permaneçam usufruindo dos bens e dos serviços públicos a que já 
tinham acesso e, ainda, de possibilitar a superação das condições de 
vulnerabilidade a que passaram a se sentir expostas. Para tanto, é 
necessário que essas populações se mantenham como beneficiárias 
de programas de assistência social até que possam partilhar, 
eqüitativamente, das políticas sociais universais. Essas populações 
passam, então, à condição de demandantes de uma atuação 
específica do Estado: a assistência social. 

A Lei n° 12.812, de 28/4/98, já disciplina a constituição de uma rede 
de proteção e promoção social para essas populações 
vulnerabilizadas socialmente pela construção de reservatórios, por 
criar um programa de gestão estatal, o PRÓ-ASSISTE, e instituir o 
Plano de Assistência Social - PAS -, de responsabilidade do 
empreendedor, que condiciona o licenciamento do empreendimento. 
As mudanças propostas pelo Projeto de Lei no 66/2003, com as 
alterações processadas pelo Substitutivo n° 1, apresentado pela 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, e pelas 
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Emendas n°s 1 e 2, apresentadas ao Substitutivo pela Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, visam ao aprimoramento 
da Lei no 12.812, de 1998, inovando no que diz respeito à distribuição 
de responsabilidades nessa rede de proteção e de promoção social e, 
ainda, no que se refere ao controle público do processo de 
licenciamento dos empreendimentos. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

66/2003 no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno, a seguir 
apresentado. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Alberto Bejani, Presidente - Marília Campos, relatora - Elmiro 

Nascimento. 
Redação do Vencido no 1 o turno 
PROJETO DE LEI N° 66/2003 

Altera dispositivos da Lei no 12.812, de 28 de abril de 1998, que 
regulamenta o parágrafo único do art. 194 da Constituição do Estado, 
o qual dispõe sobre a assistência social às populações de áreas 
inundadas por reservatórios, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Os incisos I, 111 e V do art. 2° da Lei n° 12.812, de 28 de abril 

de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 2°- ......... . 
I - prestar assistência jurídica, inclusive no acompanhamento das 

negociações com o empreendedor, relativas ao reassentamento e à 
desapropriação; 

111 - garantir às crianças e aos adolescentes o direito à educação 
básica, conforme o art. 21 da Lei Federal no 9.394, de 1998, nas 
escolas públicas, sem lapso de continuidade na prestação do serviço; 

V - prestar assistência técnica e agrícola e oferecer cursos de 
capacitação e aprimoramento no manejo e na gestão de atividades 
agrícolas e de atividades diagnosticadas como potencialmente aptas à 
exploração econômica do reservatório, tais como turismo, hotelaria, 
piscicultura, entre outras;". 

Art. 2° - O inciso 11 do art. 4° da Lei n° 12.812, de 28 de abril de 
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1998, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4° - ......... . 
li - recursos repassados pelo empreendedor para custear atividades 

de sua responsabilidade;". 
Art. 3° - Os arts. 5°, 6° e 7° da Lei n° 12.812, de 28 de abril de 1998, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 5° A concessão de licenciamento ambiental aos 

empreendimentos públicos ou privados de aproveitamento hídrico de 
que trata esta lei depende da apresentação, por parte do 
empreendedor, de estudos ambientais que incluam o Plano de 
Assistência Social - PAS. 

§ 1° - O .PAS, devidamente aprovado pelo Conselho Estadual de 
Assistência Social - CEAS -, deverá ser apresentado para a 
formalização do processo de Licença Prévia - LP - e deverá servir de 
parâmetro para o estabelecimento de condicionantes e requisitos para 
a implantação do empreendimento. 

§ 2° - A Licença de Instalação - LI - ficà condicionada à 
comprovação, pelo CEAS, do cumprimento, por parte do 
empreendedor, do cronograma de implantação do PAS até essa fase, 
o que inclui o planejamento das ações relativas à solução das 
questões atinentes às pessoas atingidas pelo empreendimento, em 
especial a aquisição de terra e o reassentamento. 

§ 3° - A Licença de Operação - LO - fica condicionada à 
comprovação, pelo CEAS, da implantação integral das ações 
previstas no PAS. 

§ 4° - Para as obras que se encontrarem em andamento quando da 
vigência desta lei, condicionar-se-á a expedição da LO à 
comprovação, pelo CEAS, da implantação integral das ações 
previstas no PAS e da resolução de todas as questões atinentes ao 
deslocamento de pessoas atingidas pelo empreendimento, em 
especial a desapropriação e o reassentamento. 

Art. 6° - O PAS, de responsabilidade do empreendedor, público ou 
privado, a que se refere o art. 5° preverá, obrigatoriamente, a 
realização de: 

I - cadastramento de todos os atingidos, levando-se em conta, no 
mínimo, as relações de distribuição de renda, propriedade e trabalho e 
o grau de instrução; 
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11 - levantamento da área das propriedades urbanas e rurais 

atingidas, relacionando-se benfeitorias, máquinas, implementas e 
outros bens, nelas existentes, de valor econômico e histórico, 
conforme o definido pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais - IEPHA -; 

111 - levantamento das benfeitorias públicas do município e de seus 
distritos que venham a ser atingidas; 

IV - reposição dos bens expropriados, públicos ou privados, em 
condições equivalentes; 

V - o reassentamento, por opção dos atingidos, incluindo-se aqueles 
que se dedicam à agricultura familiar ou queiram dedicar-se, em 
função de seu meio de subsistência ter sido afetado pelo 
empreendimento, mesmo quando exercida em terrenos de terceiros, 
observadas: 

a) a localização preferencial do reassentamento no mesmo 
município ou na mesma região do empreendimento, em condições 
melhores que as anteriores; 

b) o direito de participação de comissão representativa dos 
atingidos, por eles indicada, na escolha de área para reassentamento; 

VI - fornecimento de cesta básica por período de, no mínimo, um 
ano, para todos os atingidos que, comprovadamente, tenham tido sua 
capacidade de produção desarticulada em virtude do 
empreendimento; 

VIl - levantamento do número de crianças e adolescentes 
envolvidos, informando-se sobre a necessidade de remanejamento 
escolar, no caso de reassentamento em outra localidade; 

VIII levantamento das pessoas portadoras de deficiência 
envolvidas, assegurando-se-lhes a garantia de acessibilidade nas 
construções realizadas, conforme a Norma n° 9.050, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas- ABNT -, ou outra que vier a substituí-
la, e o percentual legal de vagas de mão-de-obra empregada no 
empreendimento, conforme art. 36 do Decreto Federal n° 3.298, de 20 
de dezembro de 1999; 

IX - criação e manutenção de um posto de atendimento de apoio 
social na localidade atingida e, após a mudança, próximo ao local do 
reassentamento, enquanto durarem as obras de construção do 
empreendimento, para a análise do fluxo migratório e o atendimento 
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às necessidades da população; 

X - diagnóstico das necessidades de investimento em infra-estrutura 
para o reassentamento dos atingidos, relativo a saneamento básico 
(água e esgoto), rede elétrica e estradas; 

XI - planejamento das ações relativas ao deslocamento de 
populações, particularmente o reassentamento e a desapropriação. 

Parágrafo único - O PAS deverá conter o cronograma de 
implantação de cada uma das ações nele previstas, inclusive 
daquelas referentes à solução de todas as questões atinentes ao 
deslocamento de populações, como as desapropriações e os 
reassentamentos que se fizerem necessários, bem como as relativas 
aos investimentos em infra-estrutura, compatível com o cronograma 
de obras e de obtenção das licenças ambientais. 

Art. 7°- A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e 
Esportes - SEDESE - dará suporte administrativo e técnico ao CEAS 
na análise dos PAS apresentados pelos empreendedores públicos ou 
privados, e, mediante solicitação, também o fará o Instituto de Terras 
do Estado de Minas Gerais - ITER -, órgão responsável pela execução 
da política fundiária do Estado.". 

Art. 4° - O art. 8° da Lei no 12.812, de 28 de abril de 1998, fica 
acrescido do seguinte § 2°, passando o seu parágrafo único a vigorar 
na forma do§ 1°, a seguir redigido: 

"Art. 8°- ......... . 
§ 1° - Serão enviadas pelo órgão ambiental responsável, com 

antecedência de, no mínimo, noventa dias da audiência pública, 
cópias do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto 
Ambiental - ElA-RIMA - para as Prefeituras, Câmaras Municipais, o 
Ministério Público, o Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS 
- e entidades ou comissões representativas dos atingidos. 

§ 2° - Os estudos, diagnósticos, relatórios, planos ou projetos 
concernentes ao empreendimento, respeitado o sigilo comercial e 
industrial, estarão obrigatoriamente disponíveis para as entidades ou 
comissões representativas das famílias atingidas, para sua consulta e 
conhecimento, mediante requerimento ao órgão ambiental 
responsável.". 

Art. 5° - Será cobrada taxa de expediente, na forma do art. 90, inciso 
I, da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, vinculada à SEDESE, 
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Art. 6° - Fica acrescentado à Tabela A, anexa à Lei no 6.763, de 26 
de dezembro de 1975, o seguinte item: 

TABELA A 
(a que se refere o art. 92 da Lei no 6.763, de 26/12/75) 

Lançamento e cobrança da taxa de expediente relativa a atos de 
autoridades administrativas 

* - O Quadro da Tabela A foi publicada na edição do "Diário do 
Legislativo" no dia5.12.2003. 

Art. r - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos, quanto ao disposto nos arts. 5° e 6°, a partir do 
primeiro dia do exercício subseqüente ao de sua publicação. 

Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 830/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei no 
830/2003 institui o Selo Economia Solidária e dá outras providências. 

Aprovado no 1 o turno na forma do Substitutivo no 1, apresentado por 
esta Comissão, retorna, agora, o projeto para receber parecer para o 
2° turno, nos termos do art. 189, § 1°, c/c o art. 102, XIV, do 
Regimento Interno. 

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela, com as modificações aprovadas em 1 o 

turno, institui a Política Estadual de Fomento à Economia Popular 
Solidária no Estado de Minas Gerais - PEFEPS -, com dispositivos 
que identificam as iniciativas passíveis de ser conceituadas como 
economia solidária e os agentes da política estadual de fomento a 
essa forma de organização econômica, bem como aqueles que 
regulamentam o controle público dessa política, o processo de 
certificação e a instituição de um fundo específico para seu 
financiamento. Com a propositura de uma política de fomento à 
economia solidária, a idéia original de instituição do Selo Economia 
Solidária ganha maior eficácia, por passar a articular-se a outras 
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estratégias de promoção e de garantia de sustentabilidade a essa 
prática alternativa de organização da produção, da comercialização, 
do consumo, do crédito e da prestação de serviços. O projeto de lei 
em análise passou, ainda, a corresponder às expectativas dos grupos 
e empreendimentos de economia solidária do Estado, tendo contado, 
em sua elaboração, com a participação de entidades que compõem o 
Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária. 

Para o aperfeiçoamento do projeto e sua adequação à boa técnica 
legislativa, faz-se necessária, no entanto, a apresentação da Emenda 
n° 1, apresentada a seguir, que visa à correção de um erro material 
verificado na redação do § 1 o do art. 7°. A redação aprovada em 1 o 
turno fazia uma referência incorreta aos dispositivos que identificavam 
os requisitos necessários para a habilitação na PEFEPS de grupos 
ainda não constituídos legalmente. A Emenda no 1 faz a correção 
necessária, identificando os arts. 5° e 6° como sendo aqueles que 
estabelecem esses requisitos. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto 

de Lei n° 830/2003 na forma do vencido no 1 o turno, com a Emenda n° 
1, a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao § 1 o do art. 7° a seguinte redação: 
"Art. 7°- ................ . 
§ 1 o- Poderão habilitar-se a participar da PEFEPS grupos ainda não 

constituídos legalmente, desde que cumpram os requisitos do 
disposto nos arts. 5° e 6°, que apresentem projetos com viabilidade de 
adequação aos requisitos da PEFEPS e que se comprometam a 
apresentar o registro legal no prazo máximo de dois anos de sua 
inscrição.". 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Alberto Bejani, Presidente - Marília Campos, relatora - Elmiro 

Nascimento. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 830/2003 

Institui a Política Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária 
no Estado de Minas Gerais - PEFEPS. 

Art. 1 o - Fica instituída a Política Estadual de Fomento à Economia 
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Popular Solidária no Estado de Minas Gerais - PEFEPS -, que tem 
por diretriz a promoção da economia popular solidária e o 
desenvolvimento de atividades de grupos organizados 
autogestionários de atividades econômicas, de forma a integrá-los no 
mercado e a tornar suas atividades auto-sustentáveis, por meio de 
programas, projetos, parcerias com a iniciativa privada, convênios e 
outras formas admitidas em lei. 

Art. 2° - A economia popular solidária constitui-se de iniciativas da 
sociedade civil que visam à geração de um produto ou serviço, por 
meio da organização, da cooperação, da gestão democrática, da 
solidariedade, da distribuição eqüitativa das riquezas produzidas 
coletivamente, da autogestão, do desenvolvimento local integrado e 
sustentável, do respeito ao equilíbrio dos ecossistemas, da 
valorização do ser humano e do trabalho, e do estabelecimento de 
relações igualitárias entre homens e mulheres. 

Art. 3° - A PEFEPS tem os seguintes objetivos: 
I - gerar trabalho e renda; 
11 - apoiar a organização e o registro de empreendimentos de 

economia popular solidária; 
111 - apoiar a introdução de novos produtos, processos e serviços no 

mercado; 
IV - promover a agregação de conhecimento e a incorporação de 

tecnologias nos empreendimentos de economia popular solidária; 
V reduzir a vulnerabilidade e prevenir a falência dos 

empreendimentos; 
VI - consolidar os empreendimentos que apresentem potencial de 

crescimento; 
Vil - proporcionar a associação entre pesquisadores, parceiros e 

empreendimentos; 
VIII - estimular a produção intelectual sobre o tema, como estudos, 

pesquisas, publicações e material didático de apoio aos 
empreendimentos de Economia Popular Solidária; 

IX - criar e consolidar uma cultura empreendedora, baseada nos 
valores da Economia Popular Solidária; 

X - educar, formar e capacitar tecnicamente as trabalhadoras e os 
trabalhadores dos empreendimentos de economia popular solidária; 

XI - integrar os empreendimentos no mercado e tornar suas 
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atividades auto-sustentáveis; 

XII - articular municípios, Estado e União, visando à uniformização e 
à articulação da legislação; 

XIII - constituir e manter atualizado banco de dados, com cadastro 
de empreendimentos de Economia Popular Solidária que cumpram os 
requisitos desta lei. 

Art. 4°- Para a consecução dos objetivos da PEFEPS, o poder 
público propiciará aos empreendimentos de economia popular 
solidária, na forma do regulamento, o acesso a: 

I - espaços físicos em bens públicos estaduais; 
11 - equipamentos e maquinário de propriedade do Estado para 

produção industrial e artesanal; 
111 - assessoria técnica necessária à organização, produção e 

comercialização dos produtos e serviços, assim como para a 
elaboração de projetos de trabalho; 

IV - serviços temporários, em áreas específicas, tais como 
contabilidade, "marketing", assistência jurídica, captação de recursos, 
gestão empresarial, planejamento estratégico, gestão ambiental, 
recursos humanos, técnicas de produção, contratos com 
financiadores, contatos com instituições de pesquisa científica e 
mercadológica; 

V - cursos de capacitação, formação e treinamento de integrantes de 
empreendimentos de Economia Popular Solidária nos aspectos 
referidos no inciso anterior; 

VI - incubação em incubadoras de empresas; 
VIl - convênios com órgãos públicos nas três esferas de governo; 
VIII - contatos com entidades e programas internacionais; 
IX - centros de pesquisas e empresas brasileiras para consolidação 

de vínculo de transferência de tecnologia; 
X - apoio técnico e financeiro à recuperação e à reativação de 

empresas por trabalhadores, em caráter de autogestão; 
XI - apoio jurídico e institucional à constituição e registro de 

empreendimentos de economia popular solidária; 
XII - apoio à realização de eventos de economia popular solidária; 
XIII - apoio financeiro e fomento à constituição de patrimônio, na 

forma da lei; 
XIV - linhas de crédito especiais junto aos agentes financeiros 
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públicos federais, estaduais, municipais, internacionais e privados, 
com taxa de juros e garantias diferenciadas, adequadas aos 
empreendimentos de economia popular solidária, bem como a 
adaptação das linhas de crédito existentes, com base estrutural em 
micro finanças solidárias; 

XV - apoio à comercialização; 
XVI - participação em licitações públicas estaduais. 
§ 1 o - A utilização de espaços, de equipamento e maqUJnano 

públicos sujeita os empreendimentos de economia popular solidária às 
regras de uso previstas nos termos de permissão de uso, nos quais 
constarão as obrigações dos permissionários. 

§ 2° - É vedada a cobrança de taxas para a participação nos cursos 
a que se refere o inciso V deste artigo. 

§ 3° - Exigir-se-á freqüência mínima obrigatória nos cursos a que se 
refere o inciso V deste artigo, sem a qual serão sustados os 
benefícios, ficando o grupo inapto a permanecer na PEFEPS. 

§ 4° - O apoio à comercialização, a que se refere o inciso XV deste 
artigo, consiste na busca de alternativas para comercializar e divulgar 
a produção dos empreendimentos, com apoio à instalação de centros 
de comércio e de feiras, no incentivo à introdução de novos produtos e 
serviços no mercado interno e externo e no auxílio à articulação de 
redes de agentes que promovam o consumo solidário e o comércio 
justo. 

§ 5° - Os cursos, os apoios técnicos, jurídicos e financeiros, os 
serviços temporários e a incubação de empresas deverão observar os 
princípios e conceitos que regem a economia popular solidária de que 
trata esta lei. 

§ 6° - O poder público poderá firmar convênios, contratos e outras 
formas de ajuste administrativo admitidas em lei com os municípios, a 
União, governos estrangeiros e entidades privadas para a consecução 
dos objetivos desta lei, na forma da Lei Federal 8.666, de 21 de junho 
de 1993. 

Art. 5° - Caracterizam os empreendimentos de economia popular 
solidária: 

I - a produção e a comercialização coletiva; 
11 - as condições de trabalho saudáveis e seguras; 
111 - a proteção ao meio-ambiente e a todas as formas de vida; 
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IV - a eqüidade de gênero; 
V -a não-utilização de mão-de-obra infantil; 
VI - a transparência na gestão dos recursos e a distribuição justa 

dos resultados; 
VIl - o exercício de preços justos, sem maximização de lucros ou 

busca de acumulação de capital; 
VIII - a participação de cada integrante na formação do capital social 

do empreendimento; 
IX - a participação dos integrantes nas deliberações, na forma do 

parágrafo único do art. 6° desta lei. 
§ 1 o - Consideram-se empreendimentos de economia popular 

solidária as empresas de autogestão, as cooperativas, as 
associações, os pequenos produtores rurais e urbanos, os grupos de 
produção e outros, que atuem por meio de organizações e 
articulações locais, estaduais e nacionais. 

§ 2° - Os empreendimentos de economia popular solidária trabalham 
em rede, envolvendo a cadeia produtiva, desde a produção de 
insumos até a comercialização final dos produtos. 

§ 3° - Para fins desta lei, uma rede produtiva integra grupos de 
consumidores, de produtores e de prestadores de serviço, para a 
prática do consumo solidário, com o reinvestimento de parte do 
excedente obtido pelos produtores e prestadores de serviços na 
própria rede, diminuindo o volume e o número de itens a serem 
adquiridos no mercado capitalista formal. 

Art. 6° - Serão considerados como empresas de autogestão, para 
efeitos desta lei, os grupos organizados preferencialmente sob a 
forma de sociedade cooperativa, podendo também adotar as formas 
de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, de associação 
civil e de sociedade anônima, com as seguintes características: 

I - organização autogestionária, caracterizada pela propriedade em 
comum dos bens de produção e pelos critérios definidos no art. 4°; 

li -gestão da entidade exercida pelos integrantes de forma coletiva e 
democrática; 

111 - adoção de modelo de distribuição dos resultados econômicos 
proporcional ao trabalho coletivamente realizado. 

Parágrafo único - Por gestão democrática da empresa entende-se: 
I - participação direta e indireta dos associados em todas as 
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instâncias decisórias, por meio de voto em assembléias ou 
similares específicos e legais, em eleições e na representação em 
conselhos; 

11 - garantia de voto para cada associado, independentemente da 
parcela de capital que possua; 

111 - rotatividade mínima de 1/3 (um terço) de integrantes dos órgãos 
decisórios - diretoria e conselhos - a cada novo mandato; 

IV - contratação eventual de trabalhadores não associados, limitada 
a, no máximo, 1 O% (dez por cento) do total de trabalhadores 
associados; 

V - adoção do trabalho como base para o sistema de remuneração e 
de distribuição dos resultados. 

Art. 7° - Os empreendimentos de economia popular solidária 
interessados em participar dos benefícios desta lei, no ato de sua 
inscrição no órgão responsável pela PEFEPS, deverão: 

I - registrar-se, informando a forma associativa adotada, o número 
de integrantes, a maneira pela qual são tomadas as deliberações do 
grupo, a sede ou o local onde se reúnem; 

11 - apresentar, no caso de empreendimento já em funcionamento, 
relatório que descreva o processo de produção atualmente adotado, a 
natureza e a capacidade de distribuição e comercialização do produto, 
além de outras informações consideradas necessárias; 

111 - apresentar, para os empreendimentos em processo de 
constituição, projeto de trabalho detalhando a atividade a ser 
desenvolvida e os meios de que já disponham; 

IV - apresentar declaração, a ser comprovada, de que seus 
integrantes têm mais de dezoito anos e não estão empregados no 
mercado formal de trabalho, com apresentação da Carteira de 
Trabalho, excetuando-se o caso de aprendizes; 

VI - apresentar declaração de que seus integrantes são domiciliados 
no Estado. 

§ 1 o - Poderão habilitar-se a participar da PEFEPS grupos ainda não 
constituídos legalmente, desde que cumpram os requisitos 
estabelecidos nos arts. 4°, 6° e r, que apresentem projetos com 
viabilidade de adequação aos requisitos da PEFEPS e que se 
comprometam a apresentar o registro legal no prazo máximo de dois 
anos de sua inscrição. 
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§ 2° - Com base em requerimento fundamentado, poderão ser 

dispensados do registro legal aqueles grupos cuja característica 
constitutiva seja a informalidade. 

§ 3° - O tempo de permanência do grupo na PEFEPS será de dois 
anos, prorrogável pelo mesmo período. 

§ 4° - Verificada qualquer informação falsa, o grupo infrator sujeitar-
se-á às penas cabíveis e à imediata suspensão de sua participação na 
PEFEPS, se nele já houver ingressado, ressalvados os direitos da 
ampla defesa e do contraditório. 

Art. 8° - Os empreendimentos de economia popular solidária 
deverão registrar-se no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas ou na Junta Comercial, o que não os isenta de inscrição nos 
órgãos fazendários estaduais, onde deverão receber classificação 
específica. 

Art. go - Para executar os objetivos da Política PEFEPS, são 
considerados agentes executores da Política: 

I - o Governo do Estado, por meio de seus órgãos e entidades; 
11 - os municípios, por meio dos seus órgãos e entidades; 
111 -as universidades e instituições de pesquisa; 
IV - o Governo Federal, por meio de seus órgãos; 
V - as organizações não-governamentais; 
V - os agentes financeiros que disponibilizem linhas de crédito aos 

empreendimentos; 
VI - as entidades públicas e privadas, sem fins lucrativos, que atuem 

dentro dos objetivos desta lei; 
VIl - as entidades internacionais que trabalhem com o conceito de 

empresa de autogestão democrática e de economia solidária. 
Parágrafo único - Os agentes executores da PEFEPS deverão 

integrar as ações e constituir estratégias, metodologias e instrumentos 
comuns de apoio aos empreendimentos. 

Art. 1 O - Fica criado o Conselho Estadual da Economia Popular 
Solidária - CEEPS -, de composição paritária, formado por 
representantes do Governo e das entidades civis afetas ao 
desenvolvimento da economia popular solidária, vinculado à 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. 

§ 1 o - O CEEPS é composto por doze membros, nomeados pelo 
Governador, para um mandato de dois anos, permitida uma 

L----------0--------' 



recondução por igual período, sendo os representantes das 
entidades civis por elas eleitos em assembléia registrada em ata. 

395 

§ 2° - O CEEPS é presidido por um de seus integrantes, eleito entre 
seus membros, para mandato de um ano, permitida a recondução por 
igual período. 

Art. 11 - Compete ao CEEPS: 
I - aprovar a PEFEPS; 
11 - definir os critérios para seleção de programas e projetos a serem 

financiados com recursos do Fundo Estadual de Fomento ao 
Desenvolvimento da Economia Popular Solidária, e para acesso aos 
benefícios previstos nesta lei; 

111 - definir os critérios para concessão do Selo de Economia 
Solidária; 

IV - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, os ganhos sociais 
e o desempenho dos programas e projetos financiados pelo Fundo; 

V - acompanhar e avaliar os programas de fomento aos 
empreendimentos de economia popular solidária desenvolvidos pelos 
órgãos e entidades públicos do Estado; 

VI - definir mecanismos para facilitar o acesso dos empreendimentos 
de economia popular solidária aos serviços públicos estaduais; 

VIl - buscar garantias institucionais para que os empreendimentos 
de economia popular solidária possam participar de licitações 
públicas; 

VIII -propor mecanismos de estabelecimento de incentivos fiscais 
aos empreendimentos de economia popular solidária; 

IX - desenvolver mecanismos e formas de facilitação de acesso dos 
empreendimentos de economia popular solidária a recursos públicos; 

X - propor alterações na legislação estadual sobre o tema; 
XI - constituir, regulamentar e fiscalizar as atividades do Comitê 

Certificado r; 
XII - elaborar seu regimento interno. 
Art. 12 - O CEEPS contará com uma Secretaria Executiva, vinculada 

à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. 
Parágrafo único - O CEEPS elaborará seu regimento e o 

regulamento do Comitê Certificador no prazo de noventa dias de sua 
posse. 

Art. 13 - Fica instituído o Selo de Economia Solidária, para 
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identificação, pelos consumidores, do caráter solidário e ecológico 
dos aspectos de insumos, produção, industrialização, transporte e 
comercialização dos produtos. 

Art. 14 - O CEEPS constituirá um Comitê Certificador, formado por 
representantes de produtores e por entidades de defesa dos direitos 
do consumidor e de assessoria a empreendimentos de economia 
popular solidária. 

Art. 15 - Compete ao Comitê Certificador: 
I - emitir e conceder o Selo de Economia Solidária; 
11 - credenciar entidades locais de inspeção para acompanhamento 

dos empreendimentos de economia popular solidária; 
111 - elaborar um Manual de Procedimentos para Certificação, a ser 

adotado pelas entidades locais de inspeção, para orientação aos 
empreendimentos de economia popular solidária e verificação do 
cumprimento dos requisitos desta lei para a obtenção do Selo de 
Economia Solidária; 

IV - retirar a certificação, em caso de descumprimento dos requisitos 
desta lei; 

V - gerenciar banco de dados cadastrais de empreendimentos 
certificados; 

VI - constituir equipe técnica para avaliação dos pedidos de 
credenciamento, com análise de documentos e inspeção local, se 
necessária. 

Art. 16 - A participação efetiva no CEEPS e no Comitê Certificador 
não é remunerada, sendo considerada função pública relevante. 

Art. 17 - O Fundo Estadual de Fomento ao Desenvolvimento da 
Economia Popular Solidária deverá ser criado, por lei específica, no 
prazo de cento e vinte dias da publicação desta lei. 

Art. 18 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias da sua aprovação. 

Art. 19 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 101/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 101/2003, de autoria do Deputado Durval 
Ângelo, que torna obrigatória a afixação, em restaurantes, 
lanchonetes e estabelecimentos afins, de cartaz com informações 
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sobre a quantidade média de calorias das porções dos alimentos 
comercializados e de tabela explicativa sobre a quantidade ideal de 
calorias que deve ser ingerida diariamente pelos indivíduos, de acordo 
com o sexo e a idade, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido 
no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 101/2003 
Torna obrigatória, nos estabelecimentos que menciona, a afixação 

de cartaz com informações sobre a quantidade média de calorias dos 
alimentos por eles comercializados. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - É obrigatória a afixação, em local visível, na entrada de 

restaurante, lanchonete e estabelecimentos afins, de cartaz com 
informações sobre a quantidade média de calorias dos alimentos por 
eles comercializados e de tabela indicativa do consumo diário ideal de 
calorias de acordo com o sexo e a idade. 

Parágrafo único - O cartaz a que se refere o "caput" indicará: 
I - a composição dos alimentos e seu percentual de proteínas, 

gorduras e carboidratos; 
11 - o valor calórico de cada porção de alimento em quantidade de 

colheres, fatias, mililitros, gramas ou unidades. 
Art. 2° - Cabe à Secretaria de Estado de Saúde: 
I - prestar as informações necessárias para a confecção do cartaz a 

que se refere o art. 1 o desta lei; 
li - fornecer a tabela a que se refere o "caput" do art. 1" aos 

estabelecimentos nele mencionados; 
111- fiscalizar o cumprimento do disposto nesta lei. 
Art. 3° - O descumprimento desta lei sujeita o infrator às seguintes 

penalidades: 
I - advertência, na primeira ocorrência; 
11 - multa no valor de R$1.000,00 (mil reais), com correção monetária 

pelo índice oficial, na segunda ocorrência; 
111 - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso 11 deste artigo, 
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nas ocorrências subseqüentes. 

Art. 4o - As despesas decorrentes da execução desta lei serão 
incluídas no orçamento anual. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias contados da data de sua publicação. 

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Dimas Fabiano, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 119/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 119/2003, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, que . determina aos estabelecimentos bancários situados no 
território de Minas Gerais a instalação de assentos nas filas especiais 
para aposentados, gestantes e deficientes físicos, foi aprovado no 2° 
turno, na forma do vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 119/2003 
Acrescenta parágrafos ao art. 1o da Lei no 10.837, de 27 de julho de 

1992, que dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas que 
menciona nas agências e nos postos bancários estabelecidos no 
Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Mina Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 1 o da Lei no 10.837, de 27 de julho de 1992, fica 

acrescido dos seguintes §§ 1 o e 2°, passando seu parágrafo único a 
vigorar como § 3°: 

"Art. 1°- ( ... ) 
§ 1 o - Serão oferecidos assentos a todas as pessoas mencionadas 

neste artigo que estiverem aguardando atendimento, respeitada a 
quantidade mínima de dez assentos. 

§ 2° - O estabelecimento bancário que descumprir o disposto nesta 
lei fica sujeito a multa no valor de R$1.000,00 (mil reais), a ser 
corrigido por índice oficial.". 

Art. 2° - Os estabelecimentos bancários terão o prazo de noventa 
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dias contados da data de publicação desta lei para se adequarem a 
suas disposições. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 4 o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Di mas Fabiano, relator - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 252/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 252/2003, de autoria do Deputado Paulo Piau, 
que declara de utilidade pública a Loja Maçônica Urciano José 
Ribeiro, com sede no Município de Araxá, foi aprovado em turno 
único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 252/2003 
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Urciano José Ribeiro, 

com sede no Município de Araxá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Urciano 

José Ribeiro, com sede no Município de Araxá. 
Art. 2 o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3 o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Djalma Diniz, relator- Dimas Fabiano. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 402/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 402/2003, de autoria da Deputada Maria José 
Haueisen, que declara de utilidade pública a Associação Filadélfia -
AF -, com sede no Município de Teófilo Otôni, foi aprovado em turno 
único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
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do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 402/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Filadélfia- AF -, com sede 

no Município de Teófilo Otôni. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Filadélfia -

AF -, com sede no Município de Teófilo Otôni. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Djalma Diniz, relator- Dimas Fabiano. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 520/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 520/2003, de autoria do Deputado Luiz Fernando 
Faria, que dá 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, Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, 
na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 520/2003 
Dá denominação ao Pavilhão Redondo (Pavilhão Multiuso) do 

Centro de Feiras George Norman Kutova - EXPOMINAS -, localizado 
no Município de Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica denominado Dr. Márcio de Andrade o Pavilhão 

Redondo (Pavilhão Multiuso) do Centro de Feiras George Norman 
Kutova - EXPOMINAS -, localizado no Parque Bolivar de Andrade, no 
Município de Belo Horizonte. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Dimas Fabiano. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 522/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 522/2003, de autoria do Deputado Luiz Fernando 
Faria, que dá 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, foi aprovado em turno único, 
na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI W 522/2003 
Dá denominação ao Pavilhão Quadrado do Centro de Feiras George 

Norman Kutova - EXPOMINAS -, localizado no Município de Belo 
Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica denominado Elias Pereira Tavares o Pavilhão 

Quadrado do Centro de Feiras George Norman Kutova -
EXPOMINAS -, localizado no Parque Bolivar de Andrade, no 
Município de Belo Horizonte. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Djalma Diniz, relator- Dimas Fabiano. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 542/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 542/2003, de autoria do Deputado Antônio Júlio, 
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de lgaratinga o 
imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma 
original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 
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Assim sendo, opinamos por se dar à propos1çao a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI N° 542/2003 

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de lgaratinga o 
imóvel que especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

lgaratinga imóvel de propriedade do Estado constituído por um terreno 
com área de 1 O.OOOm2 (dez mil metros quadrados), situado no Distrito 
de Antunes, registrado sob o no 20.969, a fls. 58 do Livro 3-X, no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pará de Minas. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se à construção de uma escola e de uma policlínica municipal. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no art. 1 o. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Dimas Fabiano, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 752/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 752/2003, de autoria da Deputada Lúcia 
Pacífico, que dispõe sobre a comercialização de farinha de trigo com 
adição de subprodutos da mandioca e dá outras providências, foi 
aprovado no 2° turno, com a Emenda no 1 ao vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 752/2003 
Dispõe sobre a comercialização de farinha de trigo com adição de 

subprodutos da mandioca. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Serão impressas na embalagem da farinha de trigo com 
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adição de subprodutos da mandioca as informações previstas no 
inciso 111 do art. 6° da Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 
1990. 

Art. 2° - O fabricante de alimentos que utilizar o produto de que trata 
o art. 1 o desta lei informará o consumidor acerca da matéria-prima 
empregada. 

Art. 3° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita os infratores 
às penalidades estabelecidas na Lei Federal no 8.078, de 11 de 
setembro de 1990. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Di mas Fabiano. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 756/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 756/2003, de autoria da Deputada Maria José 
Haueisen, que declara de utilidade pública o Grupo de Maior Idade 
Lírios do Vale- GMILV -, com sede no Município de Belo Horizonte, 
foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 756/2003 
Declara de utilidade pública o Grupo de Maior Idade Lírios do Vale -

GMILV -,com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Maior Idade 

Lírios do Vale- GMILV -,com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Dimas Fabiano. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 757/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 757/2003, de autoria do Deputado Rêmolo 
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Aloise, que declara de utilidade pública a Assistência e Promoção 
Social Exército de Salvação - APROSES -, Creche Carmo do Rio 
Claro, com sede nesse município, foi aprovado em turno único, na 
forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 757/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Assistência e Promoção 

Social Exército de Salvação Creche Carmo do Rio Claro, com sede no 
Município de Carmo do Rio Claro. 

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

Promoção Social Exército de Salvação Creche Carmo do Rio Claro, 
com sede no Município de Carmo do Rio Claro. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Di mas Fabiano. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 759/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 759/2003, de autoria do Deputado Laudelino 
Augusto, que declara de utilidade pública a Associação de Apoio ao 
Menor Aprendiz de ltajubá - AAMAI -, com sede no Município de 
ltajubá, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI W 759/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio ao Menor 

Aprendiz de ltajubá- AAMAI -, com sede no Município de ltajubá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio 
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ao Menor Aprendiz de ltajubá - AAMAI -, com sede no Município de 
ltajubá. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Djalma Diniz, relator- Dimas Fabiano. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 760/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 760/2003, de autoria do Deputado Laudelino 
Augusto, que declara de utilidade pública o Lar Infantil São Judas 
Tadeu, com sede no Município de ltajubá, foi aprovado em turno 
único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 760/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Lar Infantil São Judas Tadeu, 

com sede no Município de ltajubá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Lar Infantil 

São Judas Tadeu, com sede no Município de ltajubá. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Djalma Diniz, relator- Di mas Fabiano. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N' 762/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 762/2003, de autoria do Deputado Miguel 
Martini, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente 
Emanuel Cristã de Cultura, Esporte e Assistência Social - ABEC -, 
com sede no Município de Contagem, foi aprovado em turno único, na 
forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 
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redação final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 762/2003 
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Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Emanuel 
Cristã de Cultura, Esporte e Assistência Social - ABEC -, com sede 
no Município de Contagem. 

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

Beneficente Emanuel Cristã de Cultura, Esporte e Assistência Social -
ABEC -,com sede no Município de Contagem. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Di mas Fabiano. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 763/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 763/2003, de autoria do Deputado Ricardo 
Duarte, que declara de utilidade pública a Casa da Divina Providência, 
com sede no Município de ltuiutaba, foi aprovado em turno único, na 
forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 763/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Casa da Divina Providência, 

com sede no Município de ltuiutaba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Casa da 

Divina Providência, com sede no Município de ltuiutaba. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Di mas Fabiano. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 770/2003 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 770/2003, de autoria do Deputado Antônio 

Carlos Andrada, que declara de utilidade pública a Creche 
Comunitária Criança Feliz, com sede no Município de Cristiano Otôni, 
foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N" 770/2003 
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Criança Feliz, 

com sede no Município de Cristiano Otôni. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária 

Criança Feliz, com sede no Município de Cristiano Otôni. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário~ 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator- Dimas Fabiano. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 772/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 772/2003, de autoria do Deputado Chico Rafael, 
que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do 
Bairro Estiva - AMBE -, situada no Município de Pedralva, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 772/2003 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro 

da Estiva- AMBE -, com sede no Município de Pedralva. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Moradores do Bairro da Estiva - AMBE -, com sede no Município de 
Pedralva. 
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Djalma Diniz, relator- Dimas Fabiano. 
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 775/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 775/2003, de autoria do Deputado Dilzon Melo, 
que declara de utilidade pública o Conselho Metropolitano de Pouso 
Alegre da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de 
Pouso Alegre, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 775/2003 
Declara de utilidade pública o Conselho Metropolitano de Pouso 

Alegre da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de 
Pouso Alegre. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Conselho 

Metropolitano de Pouso Alegre da Sociedade São Vicente de Paulo, 
com sede no Município de Pouso Alegre. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Djalma Diniz, relator- Dimas Fabiano. 
, 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 783/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 783/2003, de autoria do Deputado Djalma Diniz, 
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos 
Moradores da Comunidade de Cachoeira do Teobaldo e Gerais, com 
sede no Município de Buritizeiro, foi aprovado em turno único, na 
forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
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do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 783/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos 

Moradores da Comunidade Cachoeira de Teobaldo e Gerais, com 
sede no Município de Buritizeiro. 

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

Comunitária dos Moradores da Comunidade Cachoeira de Teobaldo e 
Gerais, com sede no Município de Buritizeiro. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Laudelino Augusto, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 805/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 805/2003, de autoria do Deputado Domingos 
Sávio, que declara de utilidade pública a Loja Maçônica Mestres do 
Lago, com sede no Município de Pimenta, foi aprovado em turno 
único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N" 805/2003 
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Mestres do Lago, com 

sede no Município de Pimenta. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica 

Mestres do Lago, com sede no Município de Pimenta. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator- Dimas Fabiano. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 807/2003 
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Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 807/2003, de autoria do Deputado Domingos 
Sávio, que declara de utilidade pública a entidade Obras Assistenciais 
Antônio Frederico Ozanam, com sede no Município de Divinópolis, foi 
aprovado em turno único, com a Emenda no 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI W 807/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Obras Assistenciais Antônio 

Frederico Ozanam, com sede no Município de Divinópolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras 

Assistenciais Antônio Frederico Ozanam, com sede no Município de 
Divinópolis. ' 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrários. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Djalma Diniz, relator- Di mas Fabiano. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 820/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 820/2003, de autoria do Deputado Padre João, 
que declara de utilidade pública a Associação Ativa dos Moradores do 
Bairro São Judas Tadeu, com sede no Município de Ponte Nova, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 820/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Ativa dos Moradores do 

Bairro São Judas Tadeu, com sede no Município de Ponte Nova. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Ativa dos 
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Moradores do Bairro São Judas Tadeu, com sede no Município de 
Ponte Nova. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator- Dimas Fabiano. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 838/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 838/2003, de autoria do Governador do Estado, 
que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Pouso 
Alegre o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, 
na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 838/2003 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Pouso 

Alegre o imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao 

Município de Pouso Alegre o imóvel de propriedade do Estado 
constituído de um terreno urbano com área de 4.166,45m2 (quatro mil 
cento e sessenta e seis vírgula quarenta e cinco metros quadrados), 
situado no Loteamento Jardim Faisqueira, nesse Município, registrado 
sob o no R-1-49.197, a fls. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Pouso Alegre. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Di mas Fabiano. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 869/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 869/2003, de autoria do Deputado Neider 
Moreira, que declara de utilidade pública a Associação de Apoio e 
Recuperação de Dependentes Químicos de ltaúna - Comunidade 
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Magnificat -, com sede no Município de ltaúna, foi aprovado em 
turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 869/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio e Recuperação 

de Dependentes Químicos de ltaúna- Comunidade Magnificat -, com 
sede no Município de ltaúna. 

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

Recuperação de Dependentes Químicos de ltaúna - Comunidade 
Magnificat -, com sede no Município de ltaúna. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Djalma Diniz, relator- Dimas Fabiano. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 881/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 881/2003, de autoria do Deputado Zé Maia, que 
declara de utilidade pública o Abrigo Jerônimo de Paula Assunção de 
ltapajipe, com sede no Município de ltapajipe, foi aprovado em turno 
único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Deve-se registrar que esta Comissão optou por adotar, na redação 
final, a grafia "ltapagipe", com "g", apesar da recomendação adotada 
na publicação "As denominações urbanas de Minas Gerais", do 
Instituto de Geociências Aplicadas e desta Assembléia Legislativa, de 
se grafar "ltapajipe" com "j". 

O fundamento da opção está na Lei no 336, de 27/12/1948, que trata 
da emancipação do Município, entre outros assuntos. Na referida lei, o 
topônimo é grafado com "g". É fato que a legislação ortográfica de 
1943 determina que se grafe com "j" o som "je" nos nomes de origem 
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indígena ou africana. Entendemos, porém, que tal regra não se 
aplica ao caso em questão: trata-se do nome próprio de um município 
-um topônimo- cuja grafia de origem traz a letra "g". Além disso, a 
comunidade do Município tem reconhecido e adotado a grafia com "g", 
como se vê nos documentos constantes no processo (da própria 
entidade, da Delegacia de Polícia e do cartório). 

Tal entendimento já foi adotado por esta Comissão, quando da 
redação final do Projeto de Lei no 256, de 28 de maio de 2003. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 881/2003 
Declara de utilidade pública o Abrigo Jerônimo de Paula Assunção 

de ltapagipe, com sede no Município de ltapagipe. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Abrigo Jerônimo de 

Paula Assunção de ltapagipe, com sede no Município de ltapagipe. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Laudelino Augusto, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 891/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 891/2003, de autoria do Deputado Doutor Viana, 
que declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre Patrício Pedro 
de Souza, com sede no Município de Felixlândia, Minas Gerais, foi 
aprovado em turno único, com a Emenda no 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI W 891/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Lar dos Idosos Padre 

Patrício Pedro de Souza, com sede no Município de Felixlândia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Lar dos 

Idosos Padre Patrício Pedro de Souza, com sede no Município de 
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Felixlãndia. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
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Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator- Djalma Diniz. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 897/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 897/2003, de autoria do Deputado Alberto Pinto 

Coelho, que declara de utilidade pública o Asilo Pousada dos Berto da 
Sociedade São Vicente de Paulo de Arcos, com sede nesse 
Município, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 897/2003 
Declara de utilidade pública o Asilo Pousada dos Berto, da 

Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Arcos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o_ Fica declarado de utilidade pública o Asilo Pousada dos 

Berto, da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de 
Arcos. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 905/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 905/2003, de autoria do Deputado Durval 
Ângelo, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE - de Acaiaca, com sede nesse 
Município, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
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final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 905/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE- de Acaiaca, com sede nesse Município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Acaiaca, com sede nesse 
Município. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N' 908/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 908/2003, de autoria do Deputado Leonídio 
Bouças, que declara de utilidade pública o Clube da Melhor Idade de 
Bem com a Vida, com sede no Município de Pompéu, foi aprovado em 
turno único, com a Emenda no 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 908/2003 
Declara de utilidade pública o Clube da Melhor Idade de Bem com a 

Vida, com sede no Município de Pompéu. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Clube da Melhor Idade 

de Bem com a Vida, com sede no Município de Pompéu. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N' 911/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 911/2003, de autoria do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, que declara de utilidade pública o Lar São Vicente de 
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Paulo, com sede no Município de Conceição da Aparecida, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 911/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Lar São Vicente de Paulo, 

com sede no Município de Conceição da Aparecida. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Lar São 

Vicente de Paulo, com sede no Município de Conceição da Aparecida. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 914/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 914/2003, de autoria do Deputado Domingos 
Sávio, que declara de utilidade pública a Loja Maçõnica União e 
Verdade No 3.240, com sede no Município de Cataguases, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 914/2003 
Declara de utilidade pública a Loja Maçõnica União e Verdade No 

3.240, com sede no Município de Cataguases. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçõnica União e 

Verdade No 3.240, com sede no Município de Cataguases. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
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Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma 

Diniz. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 915/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 915/2003, de autoria do Deputado Domingos 

Sávio, que declara de utilidade pública a Vila Vicentina Joaquim 
Laranjo Costa, com sede no Município de Oliveira, foi aprovado em 
turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 915/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Vila Vicentina Joaquim 

Laranjo Costa, com sede no Município de Oliveira. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Vila Vicentina 

Joaquim Laranjo Costa, com sede no Município de Oliveira. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Laudelino Augusto, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 917/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 917/2003, de autoria do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, que declara de utilidade pública a Assistência Social 
Pio XII, com sede no Município de Frutal, foi aprovado em turno único, 
na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI W 917/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Assistência Social Pio XII, 

com sede no Município de Frutal. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Assistência 

Social Pio XII, com sede no Município de Frutal. 
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 924/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 924/2003, de autoria do Deputado Sargento 
Rodrigues, que declara de utilidade pública a Associação Efhatá, com 
sede no Município de Contagem, foi aprovado em turno único, na 
forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 924/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Efhatá, com sede no 

Município de Contagem. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Efhatá, 

com sede no Município de Contagem. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 927/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 927/2003, de autoria do Deputado Célio Moreira, 
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Bem Viver 
Rio Grande - ACRVRG -, com sede no Município de Diamantina, foi 
aprovado em turno único, com a Emenda no 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI No 927/2003 
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Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Bem Viver 
Rio Grande- ACRVRG -, com sede no Município de Diamantina. 

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

Comunitária Bem Viver Rio Grande - ACRVRG -, com sede no 
Município de Diamantina. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 940/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 940/2003, de autoria do Deputado Laudelino 
Augusto, que declara de utilidade pública a Creche Tia Dolores, com 
sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na 
forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 940/2003 
Declara de utilidade pública a Creche Tia Dolores, com sede no 

Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Creche Tia Dolores, 

com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator- Dimas Fabiano. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 950/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 950/2003, de autoria do Deputado Fábio Avelar, 
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que declara de utilidade pública a Aliança Nacional dos Deficientes 
Físicos - ANADEFI -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 950/2003 
Declara de utilidade pública a Aliança Nacional dos Deficientes 

Físicos - ANADEFI -, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Aliança Nacional dos 

Deficientes Físicos - ANADEFI -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 959/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 959/2003, de autoria do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a Associação Civil 
Chácara Santa Clara, com sede no Município de Poços de Caldas, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 959/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Civil Chácara Santa Clara, 

com sede no Município de Poços de Caldas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Civil 

Chácara Santa Clara, com sede no Município de Poços de Caldas. 
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Maria Olívia, Presidente- Laudelino Augusto, relator- Djalma Diniz. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 960/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 960/2003, de autoria do Deputado Célio Moreira, 

que declara de utilidade pública o Conselho Central de Sabará da 
Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de 
Sabará, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI W 960/2003 
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Sabará da 

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de 
Sabará. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central de 

Sabará de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Sabará. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Laudelino Augusto, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 971/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 971/2003, de autoria do Deputado Luiz 
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Fundação de 
Assistência à Mulher Araxaense - FAMA -, com sede no Município de 
Araxá, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 971/2003 
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Declara de utilidade pública a Fundação de Assistência à Mulher 

Araxaense - FAMA-, com sede no Município de Araxá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de 

Assistência à Mulher Araxaense - FAMA -, com sede no Município de 
Araxá. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Laudelino Augusto, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 974/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 974/2003, de autoria da Deputada Vanessa 
Lucas, que declara de utilidade pública a Associação São Judas 
Tadeu, com sede no Município de Contagem, foi aprovado em turno 
único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 974/2003 
Declara de utilidade pública a Associação São Judas Tadeu, com 

sede no Município de Contagem. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação São Judas 

Tadeu, com sede no Município de Contagem. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Laudelino Augusto, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 975/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 975/2003, de autoria do Deputado Dimas 
Fabiano, que declara de utilidade pública o Centro de Atendimento 
Integral ao Idoso - CAII -, com sede no Município de ltamonte, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o dó art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI W 975/2003 
Declara de utilidade pública o Centro de Atendimento Integral ao 

Idoso- CAII -, com sede no Município de ltamonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Atendimento 

Integral ao Idoso- CAl I -, com sede no Município de ltamonte. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Djalma Diniz, relator- Dimas Fabiano. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 976/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 976/2003, de autoria do Deputado Dimas 
Fabiano, que declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo 
de Carmo da Cachoeira, com sede no Município de Carmo da 
Cachoeira, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 976/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Lar São Vicente de Paulo de 

Carmo da Cachoeira, com sede no Município de Carmo da Cachoeira. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Lar São 

Vicente de Paulo de Carmo da Cachoeira, com sede no Município de 
Carmo da Cachoeira. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Djalma Diniz, relator- Dimas Fabiano. 
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O Projeto de Lei no 977/2003, de autoria do Deputado Dimas 
Fabiano, que declara de utilidade pública a Associação de Assistência 
a Toxicômanos e Alcoólatras de Três Pontas, com sede no Município 
de Três Pontas, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI W 977/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Assistência a 

Toxicômanos e Alcoólatras de Três Pontas, com sede no Município de 
Três Pontas. 

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

Assistência a Toxicômanos e Alcoólatras de Três Pontas, com sede 
no Município de Três Pontas. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Djalma Diniz, relator- Dimas Fabiano. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 978/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 978/2003, de autoria do Deputado Fahim Sawan, 
que declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo, com sede 
em São Pedro da União, foi aprovado em turno único, na forma 
original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI W 978/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Lar São Vicente de Paulo, 
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com sede no Município de São Pedro da União. 

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

Vicente de Paulo, com sede no Município de São Pedro da União. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Dimas Fabiano, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 979/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 979/2003, de autoria do Deputado Fahim Sawan, 
que declara de utilidade pública o Clube da Melhor Idade, com sede 
no Município de São Pedro da União, foi aprovado em turno único, na 
forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 979/2003 
Declara de utilidade pública o Clube da Melhor Idade, com sede no 

Município de São Pedro da União. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Clube da Melhor Idade, 

com sede no Município de São Pedro da União. 
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 983/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 983/2003, de autoria do Deputado Célio Moreira, 
que declara de utilidade pública a Creche e Escola Infantil Doce 
Segredo, com sede no Município de Sabará, foi aprovado em turno 
único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
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do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 983/2003 
Declara de utilidade pública a Creche e Escola Infantil Doce 

Segredo, com sede no Município de Sabará. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Creche e Escola 

Infantil Doce Segredo, com sede no Município de Sabará. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Di mas Fabiano, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 989/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 989/2003, de autoria do Deputado Doutor 
Ronaldo, que declara de utilidade pública a Associação das 
Voluntárias Amigas do Hospital Municipal - AVHOM -, com sede no 
Município de Sete Lagoas, foi aprovado em turno único, na forma 
original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 989/2003 
Declara de utilidade pública a Associação das Voluntárias Amigas 

do Hospital Municipal - AVHOM -, com sede no Município de Sete 
Lagoas. 

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

Voluntárias Amigas do Hospital Municipal - AVHOM -, com sede no 
Município de Sete Lagoas. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Dimas Fabiano, relator- Djalma Diniz. 

~------------~------------~ 



PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.001/2003 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 1 .001/2003, de autoria do Deputado Célio 
Moreira, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente 
Deoglécio Dias - ABDD -, com sede no Município de Diamantina, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 1.001/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Deoglécio 

Dias- ABDD -, com sede no Município de Diamantina. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Beneficente Deoglécio Dias - ABDD -, com sede no Município de 
Diamantina. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Dimas Fabiano, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 
1.013/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1 .013/2003, de autoria do Deputado Padre João, 

que declara de utilidade pública o Núcleo de Apoio Reviver, com sede 
no Município de Barão de Cocais, foi aprovado em turno único, na 
forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 1.013/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Núcleo de Apoio Reviver, 
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com sede no Município de Barão de Cocais. 

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

Apoio Reviver, com sede no Município de Barão de Cocais. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Dimas Fabiano, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.015/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1 .015/2003, de autoria do Deputado André 

Quintão, que declara de utilidade pública a Creche Comunitária Bom 
Pastor, com sede no Município de ltabira, foi aprovado em turno único, 
com a Emenda no 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 1.015/2003 
Declara de utilidade pública a· Creche Comunitária Bom Pastor -

CCBP -, com sede no Município de ltabira. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária 

Bom Pastor- CCBP -, com sede no Município de ltabira. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Dimas Fabiano, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.025/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1 .025/2003, de autoria do Deputado Dalmo 

Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Vila Padre Vítor -
VPV -, com sede no Município de Pouso Alegre, foi aprovado em 
turno único, na forma original. 
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 1.025/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Vila Padre Vitor - VPV -, 

com sede no Município de Pouso Alegre. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o_ Fica declarada de utilidade pública a entidade Vila Padre 

Vitor- VPV -, com sede no Município de Pouso Alegre. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.028/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1.028/2003, de autoria do Deputado Doutor 

Ronaldo, que declara de utilidade pública a entidade Projeto Local de 
Envolvimento Comunitário - PLEC -, com sede no Município de Sete 
Lagoas, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI W 1.028/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Projeto Local de 

Envolvimento Comunitário - PLEC -, com sede no Município de Sete 
Lagoas. 

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

de Envolvimento Comunitário - PLEC -, com sede no Município de 
Sete Lagoas. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

~------------~------------~ 



430 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Laudelino 

Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

1.030/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1 .030/2003, de autoria do Deputado João Bittar, 
que declara de utilidade pública a Casa de Apoio Danielle, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI W 1.030/2003 
Declara de utilidade pública a Casa de Apoio Danielle, com sede no 

Município de Uberaba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Apoio 

Danielle, com sede no Município de Uberaba. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Di mas Fabiano, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.031/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1 .031/2003, de autoria do Deputado Luiz 

Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública as Obras 
Assistenciais Espíritas Eurípedes Barsanulfo, com sede no Município 
de Araxá, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 1.031/2003 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras 
Assistenciais Espíritas Eurípedes Barsanulfo, com sede no Município 
de Araxá. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 
1.032/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.032/2003, de autoria do Deputado Padre João, 

que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e 
Amigos da Comunidade da Sesmaria - AMASE -, com sede no 
Município de Catas Altas da Noruega, foi aprovado 'em turno único, na 
forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI W 1 .032/2003 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos 

da Comunidade da Sesmaria - AMASE -, com sede no Município de 
Catas Altas da Noruega. 

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

Moradores e Amigos da Comunidade da Sesmaria - AMASE -, com 
sede no Município de Catas Altas da Noruega. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.034/2003 
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Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.034/2003, de autoria do Deputado Zé Maia, 
que declara de utilidade pública a Associação Beneficente Jesus Pão 
da Vida - ABJPV -, com sede no Município de Tupaciguara, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI W 1.034/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Jesus Pão da 

Vida - ABJPV -, com sede no Município de Tupaciguara. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Beneficente Jesus Pão da Vida- ABJPV -, com sede no Município de 
Tupaciguara. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Di mas Fabiano. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

O Sr. Presidente despachou, em 3/12/2003, a seguinte 
comunicação: 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra. 
Aracy Righi Vicentin, ocorrido em 29/11/2003, em São Paulo, SP. (-
Ciente. Oficie-se.) 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111, "b" a 

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com a diretoria da Embaré Indústrias Alimentícias 

S.A. por ter sido reconhecida pelo Grupo Valor Econõmico como uma 
das 40 maiores empresas do Brasil (Requerimento no 1.808/2003, da 
Deputada Maria Olívia); 

de aplauso à Secretaria de Meio Ambiente e ao IEF pela 
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inauguração dos Núcleos Operacionais de Florestas, Pesca e 
Biodiversidade (Requerimento no 1.813/2003, do Deputado Doutor 
Ronaldo); 

de aplauso à Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira pela realização 
do Prêmio Belgo de Meio Ambiente 2003 (Requerimento no 
1.815/2003, do Deputado Doutor Ronaldo); 

de congratulações com o ex-Secretário de Estado de Turismo 
Aracely de Paula pelos serviços que prestou ao povo mineiro quando 
esteve à frente da Secretaria de Turismo. (Requerimento no 
1.949/2003, da Comissão de Turismo). 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 108a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 4/12/2003 
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2a Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°S 1.288 
a 1.290/2003 Requerimentos n°s 2.046 a 2.051/2003 
Representação no 12/2003, do Deputado lrani Barbosa 
Requerimentos dos Deputados Domingos Sávio, Antônio Andrade e 
outros, da Deputada Marília Campos e dos Deputados Biel Rocha e 
Roberto Ramos e outros - Proposição não Recebida: Requerimento 
do Deputado Paulo Cesar - Comunicações: Comunicações da 
Comissão Especial do Anel Rodoviário, das Comissões de Educação 
e de Turismo e dos Deputados Leonídio Bouças e Wanderley Ávila -
2a Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições - Palavras 
do Sr. Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de 
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento dos 
Deputados Domingos Sávio e Antônio Andrade e outros; deferimento -
Requerimento do Deputado Roberto Ramos e outros; deferimento -
Votação de Requerimentos: Requerimentos do Deputado Biel Rocha e 
da Deputada Marília Campos; aprovação - Questão de ordem -
Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras 
do Sr. Presidente - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem as Deputadas e os Deputados: 
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Antônio Andrade - Luiz Fernando 

Faria - Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Jr. -Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio 
Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Cecília 
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo 
Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil 
Pereira - Gustavo Valadares - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jô 
Moraes - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo 
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Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico -
Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Olívia - Marília 
Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto 
Godinho - Paulo Cesar - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sidinho do 
Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé 
Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Às 14h12min, a lista 

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

1• Parte 
1 a 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 Rogério Correia, 1 °-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Carlos Ayres Britto, Ministro do Supremo Tribunal Federal, 

solicitando sejam prestadas informações acerca da petição cuja cópia 
encaminha. 

Do Sr. Eduardo Azeredo, Senador, prestando informações relativas 
ao Requerimento no 1.263/2003, do Deputado Gil Pereira. 

Do Sr. Rafael Guerra, Deputado Federal, prestando informações 
relativas ao Requerimento no 1.787/2003, da Comissão de Saúde. 

Do Sr. Fuad Noman (2), Secretário da Fazenda, prestando 
informações relativas aos Requerimentos n°s 1 .415/2003, do 
Deputado Gil Pereira, e 985/2003, do Deputado Bonifácio Mourão. 

Do Sr. Fuad Noman, Secretário da Fazenda, informando sobre a 
impossibilidade de comparecer a audiência pública para a qual foi 
convidado pela Comissão de Administração Pública.(- À Comissão de 
Administração Pública.) 

Do Sr. Fuad Noman, Secretário da Fazenda, encaminhando os 
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Do Sr. José Luiz Alves, Chefe de Gabinete do Ministro dos 
Transportes, prestando informações relativas ao Requerimento no 
674/2003, do Deputado Dimas Fabiano. 

Do Sr. Carlos Roberto de Castro, Presidente do Conselho Federal 
de Economia, em atenção ao Requerimento no 1.301/2003, do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão e outros, manifestando apoio à 
indicação do economista Celso Furtado para o Prêmio Nobel de 
Economia de 2004. 

Do Sr. Edésio Vasconcelos de Oliveira, Prefeito Municipal de Poço 
Fundo, agradecendo voto de congratulações formulado por meio do 
Requerimento no 1 .568/2003, do Deputado Leonardo Moreira. 

Do Sr. Gênis Araújo, Prefeito Municipal de Alto Caparaó, e outros, 
solicitando apoio a fim de que seja reparado o trecho rodoviário que 
liga essa cidade à portaria do Parque Nacional do Capara é. (- À 
Comissão de Transporte.) 

Do Sr. José Sena Neto, Presidente da Câmara Municipal de 
ltamarandiba, encaminhando moção, aprovada por essa Casa, de 
repúdio ao Presidente da República pelo veto que opôs a proposição 
de lei que destinava verbas do FUNDEF a entidades de educação 
especial. (-À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG, 
encaminhando documentação solicitada por meio de requerimento da 
Comissão do Trabalho. (-Anexe-se ao Requerimento no 527/2003.) 

Do Sr. Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do 
DER-MG, encaminhando informações em atenção a requerimento da 
Comissão de Transporte. (-Anexe-se ao Requerimento n° 453/2003.) 

Do Sr. Roberto Nogueira Lima, Presidente do Conselho de 
Contribuintes do Estado de Minas Gerais, justificando seu não-
comparecimento em reunião da Comissão de Administração Pública, 
em 3/12/2003. (-À Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. Juca da COAGRIL, Vereador à Câmara Municipal de Unaí, 
solicitando informações relativas à Lei no 14.235, de 26/4/2002. 

Do Sr. José Claudenor Vermõhlen, Coordenador-Geral de Relações 
Públicas da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca, 
encaminhando a "Cartilha de Orientação para os Pescadores 
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Do Sr. José Henrique Portugal, Assessor do Senador Eduardo 
Azeredo (2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 
751/2003, da Deputada Ana Maria Resende, e 1.638/2003, das 
Comissões de Saúde e Administração Pública. 

Do Sr. José Ivo Vannuchi, Chefe da Assessoria para Assuntos 
Parlamentares do Ministério da Fazenda, prestando informações 
relativas ao Requerimento no 1 .663/2003, da Comissão Especial da 
Cafeicultura Mineira. (-À Comissão de Política Agropecuária.) 

Do Sr. Luci Rodrigues Espeschit, Chefe da Divisão de Suporte 
Operacional do INCRA-MG, encaminhando cópia do 6° Termo Aditivo 
ao convênio registrado sob o CRT/MG/26.002/98, celebrado entre a 
União, o INCRA e o ITER. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Da Sra. Sandra M. Silvestrini de Souza, Presidente do Sindicato dos 
Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais - SERJUSMIG -, 
encaminhando sugestão de emenda ao Projeto de Lei no 1.081/2003, 
do Governador do Estado, a fim de reestabelecer, no referido projeto, 
a verba indenizatória de transporte aos Oficiais de Justiça do Estado. 
(-Anexe-se ao Projeto de Lei no 1.081/2003.) 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber propos1çoes 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 .288/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos 

Moradores do Bairro Alto São Francisco e Adjacências, com sede no 
Município de lguatama. 

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

Comunitária dos Moradores do Bairro Alto São Francisco e 
Adjacências, com sede no Município de lguatama. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2003. 
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Célio Moreira 
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores do Bairro 

Alto São Francisco e Adjacências é uma entidade comunitária, sem 
fins lucrativos, que representa há mais de cinco anos os moradores 
desse bairro e circunvizinhança. Seu objetivo é contribuir para o 
desenvolvimento comunitário, econômico, social e cultural da 
comunidade, mediante a prestação de serviços que possam melhorar 
as condições de vida e o bem-estar dos associados. 

O título de utilidade pública estadual possibilitará a continuidade das 
atividades realizadas, tendo em vista a obtenção de recursos oriundos 
do Estado. 

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares 
à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.289/2003 
Dispõe sobre redução de danos causados à saúde dos usuários de 

drogas e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado de Minas Gerais, através do Sistema Único de 

Saúde - SUS -, atuará para prevenir a transmissão de patologias por 
via sangüínea entre usuários de drogas endovenosas, dentro de uma 
concepção de redução de danos à saúde pública. 

Parágrafo único - Para efeitos desta lei, a redução de danos deve 
ser entendida como uma estratégia de tratamento ao usuário de 
drogas, o que implica o estabelecimento de responsabilidades entre 
os profissionais de saúde e aquele que está sendo tratado. 

Art. 2° - As atividades de redução de danos a serem desenvolvidas 
pela rede SUS são: 

I - promoção de iniciativas e campanhas de orientação e 
aconselhamento sobre os riscos de saúde decorrentes do uso de 
drogas; 

11 - divulgação e orientação de procedimentos destinados a reduzir 
riscos inerentes ao uso de drogas nos diversos segmentos da 
sociedade; 

111 - distribuição de preservativos e orientação sobre seu uso; 
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IV- distribuição de seringas descartáveis, de preferência mediante 

troca por equipamentos potencialmente infectados; 
V- encaminhamento dos usuários de drogas aos serviços de 

atenção integral à saúde, incluindo o tratamento para dependentes 
químicos. 

Art. 3°- De acordo com a redução de danos, é permitida e 
incentivada a distribuição gratuita de seringas descartáveis a usuários 
de drogas injetáveis por prestadores de serviços de saúde e outros 
autorizados, desde que observadas as disposições desta lei. 

Parágrafo único - Cabe ao Sistema Único de Saúde, por meio dos 
órgãos especializados que indicar e de acordo com as normas do 
ministério da Saúde, credenciar instituições e entidades para fazer 
distribuição gratuita de seringas aos usuários de drogas injetáveis. 

Art. 4° -O acompanhamento e o monitoramento das atividades que 
visam à redução de danos objetivam a prevenção e o controle das 
patologias de transmissão sangüínea (AIDS, sífilis, hepatite e outras), 
e abrangerão, entre outras medidas: 

1- desenvolvimento de projetos de capacitação técnica para os 
profissionais responsáveis pelas atividades de redução de danos; 

11 - elaboração e edição de normas técnicas e instruções para 
execução de atividades de trocas de agulhas e seringas. 

Art. 5°- Em todas as ações de redução de danos será preservada a 
identidade dos usuários beneficiados , sendo vedado qualquer 
procedimento que possibilite ou venha a possibilitar a identificação 
individual ou o conhecimento do local de residência da pessoa que 
procurar os serviços de assistência. 

Art. 6°- Em campanhas públicas de prevenção e de orientação é 
vedado o uso de linguagem, imagem, símbolo ou qualquer recurso 
que possa servir de incentivo ao uso de drogas causadoras de 
dependência química. 

Art. 7°- O Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 
contados da data de sua publicação. 

Art. 8°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2003. 
Ricardo Duarte 
Justificação: A redução de danos é uma estratégia de tratamento ao 

dependente de drogas químicas porque promove o aumento do 
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contato entre profissionais de saúde e o usuano, viabilizando o 
acesso e o acolhimento, multiplicando as possibilidades de 
enfrentamento do problema. 

O uso de drogas injetáveis no Brasil é responsável, de forma 
isolada, por 20% dos casos de AIDS. Existem inúmeras iniciativas de 
redução de danos em todo o País que contribuíram para um maior 
desenvolvimento de projetos visando ao tratamento dos usuários e à 
diminuição dos riscos potenciais de transmissão e recepção de 
doenças sexualmente transmissíveis. 

O projeto visando à redução de danos é uma política da ONU 
denominada Programa para o Controle Internacional de Drogas, que 
conta com a parceria do Banco Mundial e objetiva reduzir a incidência 
de contaminação da AIDS e outras doenças. No Brasil, esse programa 
começou a ser aplicado em Santos, SP, em fins da década de 80, 
com resultados positivos logo identificados. Seu objetivo principal é 
fazer com que o usuário de drogas injetáveis tenha acesso ao sistema 
de saúde, o que é considerado pelo Ministério da Saúde como uma 
política de inclusão social. 

- 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 .290/2003 
Acrescenta inciso ao art. 14 da Lei no 14.181, de 17 de janeiro de 

2002, e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Acrescente-se ao art. 14 da Lei n° 14.181, de 17 de janeiro 

de 2002, o seguinte inciso 111: 
"Art. 14 °- ............................................... . 
111 - incentivo à aqüicultura, principalmente com espec1es nativas, 

pelo sistema de tanques-redes, nas grandes represas do sistema 
hidrelétrico do Estado.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2003. 
Ricardo Duarte 
Justificação: A Lei no 14.181, de 17/1/2002, que dispõe sobre a 

política de proteção da fauna e flora aquáticas e de desenvolvimento 
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da pesca e da aqüicultura no Estado, prevê em seu art. 14 a 
adoção de medidas pelo poder público para o incentivo da aqüicultura. 

O objetivo deste projeto de lei é acrescentar dispositivo estimulando 
a criação em tanques -redes como alternativa à piscicultura 
tradicional, uma vez que as gaiolas podem ficar semi-submersas em 
locais de boa renovação de água e com espécies nativas, que 
permitem uma melhor adaptação ao cultivo e aceitação no mercado. 
Dessa forma, teremos o aumento da produtividade pesqueira, como 
acontece no exemplo bem-sucedido do reservatório da Usina de 
ltaipu. 

A difusão dessa técnica entre as comunidades que vivem às 
margens dos reservatórios levará também à criação de emprego e 
renda, minimizando os impactos sociais da implantação das próprias 
hidrelétricas. Assim, o projeto assume uma importante dimensão 
social, valorizando essas comunidades e criando alternativas para 
melhoria de sua qualidade de vida. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 2.046/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com a diretoria e funcionários da 
RURALMINAS pelo transcurso do 36° aniversário da empresa. 

N° 2.047/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a COPASA-MG pelo 
recebimento de prêmio em Salvador, BA. (- Distribuídos à Comissão 
de Administração Pública.) 

N° 2.048/2003, do Deputado João Bittar, pleiteando sejam 
solicitadas ao Diretor do Departamento de Habitação da COHAB-MG 
informações sobre providências, que menciona, constantes no Ofício 
no 170/2003, desse parlamentar. (-À Mesa da Assembléia.) 

N" 2.049/2003, do Deputado José Milton, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a Comunidade do Município de Ouro 
Branco pelo transcurso do 50° aniversário de sua emancipação. (-
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
João Bittar. Anexe-se ao Requerimento n° 1.939/2003, nos termos do 
§ 2° do art. 173 do Regimento Interno.) 
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N° 2.050/2003, da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado 

Ricardo Duarte, solicitando seja formulado apelo ao Governador do 
Estado com vistas a que seja desenvolvida pela Secretaria da Saúde 
uma semana de conscientização sobre a hanseníase e o preconceito 
que envolve a doença.(· À Comissão de Saúde.) 

N° 2.051/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas à 
transferência do detento Turcão da cadeia pública de lturama para a 
Penitenciária Nelson Hungria, em Betim. 

REPRESENTAÇÃO N° 12/2003 
Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar 

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

art. 23 e no art. 2°, inciso I e inciso IV, letras "a", "b" e "h", da 
Resolução no 5.207 de 10/12/2002, representar contra o Deputado 
Durval Ângelo, para que V. Exa. instaure o respectivo processo 
disciplinar, de forma a apurar as condutas indecorosa, imoral e 
criminosa do Deputado representado, tendo em vista o conteúdo das 
notícias veiculadas pelos jornais "Estado de Minas" e "O Tempo", dos 
dias 29/11/2003, 30/11/2003 e 2/12/2003, respectivamente, cujas 
cópias estão anexadas a esta. 

Por oportuno, esclarece que o Deputado representado, usando do 
poder e do mandato, interveio em favor da Sra. Maria Aparecida 
Porto, presa em flagrante delito de crime de extorsão a empresários, 
bem como crime de desacato a policiais encarregados de sua prisão. 

As provas da conduta criminosa da "afilhada" do Deputado 
representado saltam aos olhos, como bem o demonstram as notícias 
já veiculadas. 

Insta dizer que, em representação anterior, que recebeu o n° 
11/2003, este Deputado representante já requeria apuração contra o 
Deputado Durval Ângelo, por crime praticado pela mesma "afilhada", 
Maria Aparecida Porto, desta vez como mandante de crime de 
homicídio contra o Vereador José Ferreira, da Câmara Municipal de 
Ribeirão das Neves, inquérito no qual interveio o Deputado 
representado. 

Observe-se que os fatos mencionados na Representação n° 11/2003 
contra o Deputado Durval Ângelo estão inteiramente descritos no 
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jornal "O Ternpo", de 2/12/2003, em anexo. 

Esta Casa não pode ajoelhar-se nem omitir-se perante tal 
comportamento, imoral, indecoroso e criminoso, devendo essa 
Comissão de Ética ser severa na apuração da denúncia feita pela 
vítima da tentativa de homicídio, Vereador José Ferreira. 

Nestes termos, 
Pede deferimento. 
Belo Horizonte, 2 de dezembro de 2003. 
I rani Barbosa 
- À Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. 
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 

Domingos Sávio, Antônio Andrade e outros, da Deputada Marília 
Campos e dos Deputados Biel Rocha e Roberto Ramos e outros. 

Proposição não Recebida 
- A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173, c/c o inciso I do art. 

284, do Regimento Interno, deixa de receber a seguinte proposição: 
REQUERIMENTO 

Do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja consignado nos anais da 
Casa voto de congratulações com o Município de Pompéu pelo 65° 
aniversário de sua emancipação política. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

Especial do Anel Rodoviário, das Comissões de Educação e de 
Turismo e dos Deputados Leonídio Bouças e Wanderley Ávila. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1 a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência 

passa à 2a Parte da reunião, com a 1 a 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 a indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. 
Hélio César Brasileiro para Presidente do IPSEMG e os 
Requerimentos n°S 1.151, 1.166, 1.200, 1.247, 1.255 e 1.298/2003, 
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apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite. 

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos 

termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, o Requerimento no 
2.051/2003, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os 
fins do art. 1 04 do Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Educação - aprovação, na 29• Reunião Ordinária, dos Requerimentos 
nos 1.902/2003, da Deputada Ana Maria Resende; 1.910/2003, da 
Deputada Marília Campos; 1 .943/2003, da Comissão de Participação 
Popular, com a Emenda no 1, 1.944/2003, da Comissão de 
Participação Popular, com a Emenda n° 1, 1.945/2003, da Comissão 
de Participação Popular, e 1 .962/2003, do Deputado Leonardo 
Moreira; de Turismo - aprovação, na 33a Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 1.961/2003, do Deputado José Milton, e 
1.964/2003, do Deputado Sebastião Helvécio; e pela Comissão 
Especial do Anel Rodoviário - informando o final dos seus trabalhos 
(Ciente. Publigue-se.) e encaminhando 9 seguinte relatório final: 

RELATORIO FINAL DA COMISSAO ESPECIAL DO ANEL 
RODOVIÁRIO 

I - Introdução 
Esta Comissão Especial foi criada conforme o disposto no art. 111, 

11, c/c o art. 233, XIV, do Regimento Interno, a partir de requerimento 
do Deputado Célio Moreira, aprovado na reunião ordinária do dia 
26/8/2003 e publicado no dia 5/9/2003, para, num prazo de 60 dias, 
verificar a situação do Anel Rodoviário de Belo Horizonte. 

Para compor a Comissão foram designados titulares os Deputados 
Célio Moreira, Gustavo Valadares, André Quintão, Miguel Martini e 
Fábio Avelar e suplentes, os Deputados lrani Barbosa, Alencar da 
Silveira Jr., Maria Tereza Lara, Doutor Viana e Lúcia Pacífico. 

No dia 11/9/2003 foi realizada a primeira reunião, com a finalidade 
de eleger o Presidente e o Vice-Presidente, designar o relator e 
programar os trabalhos da Comissão. Na ocasião, foram eleitos 
Presidente o Deputado Fábio Avelar e Vice-Presidente o Deputado 
Gustavo Valadares. Corno relator foi designado o Deputado Célio 
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Moreira. 

Estabeleceu-se, ainda, que a Comissão se reuniria, ordinariamente, 
às terças-feiras, às 15h30min, com o intuito de promover um amplo 
debate com representantes de entidades públicas e privadas 
envolvidas com a questão. 

A Comissão, a partir de requerimento de Deputado Fábio Avelar 
aprovado pela unanimidade de seus membros, teve seu prazo adiado 
por mais 30 dias. 

Em 23/9/2003, o Deputado Fábio A velar submeteu uma proposta de 
cronograma de trabalho à avaliação dos membros da Comissão e 
solicitou a todos que apresentassem suas sugestões até a próxima 
reunião. O. mesmo Deputado ainda apresentou três requerimentos: 
um, em que solicitava fosse realizada uma visita à região do Anel 
Rodoviário para verificar "in loco" a situação dessa rodovia e colher 
subsídios para os trabalhos; outro, em que solicitava fosse 
encaminhado ofício para os órgãos, as associações e as entidades 
que mencionou pedindo que fosse disponibilizado' um representante 
para acompanhar os trabalhos da Comissão, em caráter permanente; 
e outro em que solicitava audiência pública para se discutir o tema "A 
recuperação, a adequação e a manutenção do Anel Rodoviário". 

Foram convidados para acompanhar os trabalhos da Comissão, de 
forma permanente, representantes dos seguintes órgãos e entidades: 
DNIT, CREA, DER-MG, PBH, Polícia Militar Rodoviária Estadual, 4a 
Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal, AMBEL, 
GRANBEL, BHTRANS, FIEMG, Ministério Público Estadual, Ministério 
Público Federal, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
associações comunitárias e entidades de classes. 

Em 30/9/2003, a Comissão se reuniu com o intuito de apreciar o 
cronograma de trabalho proposto pela Presidência da Comissão. 

Aprovou-se, então, que a Comissão faria seis audiências públicas 
com os seguintes temas: a recuperação, a adequação e a 
manutenção do Anel Rodoviário; índice de acidentes, pontos críticos e 
redutores eletrônicos de velocidade; a ocupação irregular das faixas 
de domínio; a segurança e o policiamento do Anel Rodoviário; 5 
questões ambientais que envolvem o Anel Rodoviário; Anel Viário de 
Contorno Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

11 - Reuniões para discussão dos problemas 
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Em 7/10/2003, reuniu-se a Comissão para discussão do primeiro 

tema objeto de acordo no cronograma de trabalho, que é "a 
recuperação, a adequação e a manutenção do Anel Rodoviário". 

Agradecendo a presença dos convidados, o relator, Deputado Célio 
Moreira, discorreu brevemente sobre a situação gravíssima do Anel, 
uma vez que, ao longo dos anos, ele vem sofrendo obras paliativas 
que não resolvem os problemas acumulados. 

Registrada a presença do Sr. Carlos Rogério Caldeira de Lima, 
Coordenador de Obras Delegadas do DNIT, representando o Sr. 
Anderson Adauto, Ministro dos Transportes, é a ele dada a palavra. O 
Sr. Carlos sintetizou o que seria a reunião: 

o Anel é importante para a malha de transportes não só do 
município, mas também do País. O problema está ligado aos dois 
setores, pois é um ponto de estrangulamento tanto para o setor de 
transportes - já que converge o tráfego de várias rodovias federais 
importantes - quanto para a cidade, pois se transformou em 
verdadeira via urbana. Os investimentos foram sempre insuficientes. 
O Anel é uma obra inconclusa até hoje, apesar de haver sido iniciada 
na década de 80. Foi implementada em parte, e alguns segmentos 
ficaram para trás. 

Registrou-se a preocupação de todos os presentes com a previsão e 
a inclusão no Orçamento de 2004 e no PPAG de rubrica específica 
que possa contemplar obras no Anel. Se não houver tal rubrica, a 
situação continuará com investimentos parc1a1s que apenas 
contemporizam a condição emergencial, não resolvendo os graves 
problemas estruturais do Anel Rodoviário. 

Para a recuperação do Anel Rodoviário, em 2003 houve uma rubrica 
genérica denominada "Adequação de Rodovias Federais em Minas 
Gerais", aprovada no Projeto de Lei no 24, de setembro deste ano, 
para a qual ainda existe dotação não utilizada na ordem de R$ 
44.000.000,00; trata-se, porém, de uma emenda genérica - é bom 
frisar -, não específica. É necessária uma emenda específica para o 
Anel. Sem recursos suficientes só haverá pequenas intervenções, 
sem obras estruturais. 

Após depoimento de vários convidados, ficou claro o estado 
lastimável do Anel. O recapeamento deveria ser feito pelo menos de 
cinco em cinco anos. A recuperação e a adequação demandariam 
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Os projetos de engenharia necessários para o Anel Rodoviário estão 
paralisados, segundo o DNIT, por falta de recursos. 

O Sr. Elzo Jorge Nassarala, representante da Enecon - empresa de 
consultoria responsável pelo projeto de restauração do Anel desde a 
Av. Amazonas até o final no Bairro Alvorada - confirmou o número de 
85 mil veículos por dia entre a Av. Amazonas e a saída para Brasília. 

A limitação de carga definida em lei não é respeitada, até porque 
não há fiscalização. A estimativa é que 20% dos veículos que 
trafegam no Anel Rodoviário têm excesso de carga. Há ainda a 
necessidade de alargamento de todas as obras de arte para evitar 
engarrafamentos ou gargalos, além de construir travessias para 
pedestres. 

Uma solução aventada, sugerida pela ABCP - Associação Brasileira 
de Cimento Portland - seria a aplicação de concreto no Anel 
Rodoviário, em vez de asfalto, solução essa mais moderna e utilizada 
em várias vias urbanas e estradas, tanto no País como no exterior. 

As duas alternativas de pavimentação - asfalto (pavimento flexível} e 
concreto (pavimento rígido} -foram analisadas pela ABCP. Chegou-se 
à conclusão de que o pavimento de concreto tem um custo de 
implantação 4% mais caro em relação ao pavimento de asfalto. O 
pavimento de concreto é dimensionado prevendo o excesso de carga, 
o que reduz os custos de manutenção e proporciona uma economia 
total durante a vida útil projetada de 20 anos para o Anel da ordem de 
R$4.000.000,00. 

O Sr. Marcos Vilela Sant'Ana, ex-Vice-Prefeito Municipal de Belo 
Horizonte e empresário conceituado na área de engenharia e 
construção pesada, bem definiu o Anel Rodoviário: "não é urbano e 
não tem pai nem mãe". Uma parte da responsabilidade pelo estado 
atual da situação do Anel é atribuída à Prefeitura, e isso é correto, 
porque é uma avenida urbana que corta e divide segmentos da 
cidade, prejudicando boa parte da população. Outra parte da 
responsabilidade é do Estado, por ser um eixo que liga os principais 
corredores de transportes estaduais. A União também tem sua parcela 
de responsabilidade porque o Anel faz parte da malha rodoviária 
nacional. Todos têm responsabilidade mas, até hoje, ninguém 
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conseguiu resolver o problema. E a tendência é piorar. 

Parabenizando a Assembléia Legislativa por mais essa iniciativa, o 
Engo Marco Túlio de Melo, Presidente do CREA-MG, traçou 
comentários gerais sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
que precisa começar a pensar em um instrumento de planejamento 
global. Em se tratando do Anel Rodoviário, poderia também haver o 
debate sobre trens que passam pela região metropolitana, com graves 
problemas. Então, o planejamento tem que ser global. 

O Sr. Radamés Teixeira, urbanista que ajudou a planejar a Região 
Metropolitana, concordou com tudo o que foi dito a respeito do Anel. 
Fez uma pequena referência histórica sobre o Anel Rodoviário, uma 
vez que, à época de sua construção, ocupava a Chefia do Plano 
Diretor, e conceituou a situação atual da logística de transportes 
existente em relação às condições do País. 

O Anel passa por 26 bairros. Em 2002/2003, 4.114 veículos foram 
fiscalizados e 944 autuados. Até setembro deste ano, foram feitas 
9.909 fiscalizações e 2.303 autuações. Os gráficos apresentados 
mostram redução de vítimas fatais: foram 32 em 1999, 27 em 2000 e 
27 em 2001. Em 21 de abril, a Polícia Militar assumiu o policiamento 
do Anel e pôde-se constatar que, onde existem radares eletrônicos, 
houve redução acentuada de acidentes. 

VISITA AO ANEL RODOVIÁRIO 
Em 13/1 O toda a Comissão do Anel e mais convidados, incluindo a 

imprensa, fizeram uma visita ao Anel para ver "in loco" a situação em 
que se encontra aquela via. Pôde-se constatar o estado, em alguns 
lugares precário, e puderam ser feitas algumas observações. 

1) Perto do Bairro Olhos D'Água, algumas encostas (taludes) 
apresentam desmoronamento e, com a chegada do período chuvoso, 
a tendência é a de agravamento do problema. Será necessária 
alguma contenção de pequena monta. 

2) A segurança no Anel Rodoviário, tanto para pedestres como para 
usuários de veículos, encontra-se em situação crítica: 

a) carência de passarelas em pontos de travessia de pedestres, e 
paradas de ônibus irregulares ou mal posicionadas; 

b) acessos à via principal e às vias marginais em locais impróprios 
ou irregulares; 

c) deterioração da sinalização horizontal e vertical e insuficiência 
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destas em alguns locais; 

d) ocupação irregular da faixa de domínio e alças internas das 
interseções; 

e) estreitamento da largura de pistas em viadutos; 
f) ausência de barreira "New Jersey" em alguns locais. 
3) O pavimento não apresenta buracos graças à operação tapa-

buraco emergencial executada no começo do ano. Está porém 
bastante deteriorado, com trincas generalizadas em grande parte do 
trecho. O período chuvoso deverá agravar a situação e abrir buracos. 

4) A drenagem superficial encontra-se, em sua ma1ona, com 
problemas de assoreamento, entupimento e, em alguns lugares, 
destruída. 

5) A drenagem de grota apresenta bueiros assoreados. 
6) O sistema de vias marginais não é contínuo, comprometendo, 

assim, o discíplinamento do tráfego. 
7) Não existe proteção física à rede dos dutos de gás que está 

próxima às invasões na faixa de domínio do Anel (Bairro São 
Francisco). 

8) A segurança pública é deficiente, como atesta a própria polícia, 
apesar de seus esforços. 

Reunião de 21/10/2003 
Nesta data houve audiência pública para debater a ocupação 

irregular das faixas de domínio do Anel Rodoviário. Estavam 
presentes para acompanhar os trabalhos de forma permanente os 
Srs. Antônio W. de Oliveira Passos, responsável pela área de 
segurança e meio ambiente da GASMIG; Davi Araújo Bichara Simão, 
da COPASA-MG; Geraldo Ferreira da Silva, Coordenador do Centro 
de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Patrimônio 
Público, a Irmã Laura e o Sr. Antônio Gonçalves da Silva, 
representantes da Obra Social Madre Gertrudes. 

Dando início à audiência, foi dada a palavra ao dr. Paulo Takahashi, 
Secretário Municipal de Estrutura Urbana, que, discorrendo sobre as 
responsabilidades e a jurisdição do DNIT (antigo DNER), fez uma 
exposição sobre um levantamento feito em julho de 2000. À época, 
haveria aproximadamente 20 aglomerados de vilas e ocupações, com 
um total de 1.353 famílias na faixa de domínio do Anel Rodoviário. O 
objetivo desse levantamento foi apurar os riscos dessa ocupação na 
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área de jurisdição do DNIT, uma vez que a Prefeitura faz um 
levantamento preventivo. Esse levantamento abordou três aspectos: 
escorregamento - risco alto ou baixo -, inundação e desabamento. 
Ressaltou que o processo de ocupação é dinâmico, sujeito a alteração 
em curto espaço de tempo. Mostrando fotografias obtidas na véspera 
dessa reunião, constatou início de invasão na entrada do Bairro Olhos 
d'Água, na Vila Bernadete, na região da torre da CEMIG, sendo todas 
essas áreas afetas ao DNIT. Mostrou, ainda, lixo por todos os lados e 
várias outras invasões. Há invasão até em encabeçamento de viaduto, 
o que é extremamente perigoso, uma vez que são feitos buracos por 
baixo, causando dificuldades até para operações tapa-buraco. Essa 
situação é a mesma por todo o Anel. 

O Promotor Geraldo Ferreira da Silva creditou sua presença ao 
inquérito civil que instaurou para verificação da omissão do Estado no 
tocante à manutenção e recuperação das rodovias estaduais e 
federais sob convênio com o Estado. Essa matéria tem ficado na 
mídia em razão das péssimas condições de tráfego nas rodovias. A 
questão do Anel Rodoviário é objeto de acompanhamento constante 
da imprensa e da sociedade e está intimamente ligada à manutenção 
e recuperação das rodovias. Concluiu constatando que o Anel, não 
sendo responsabilidade do município ou do Estado, e sim da União, 
foge à atribuição do Ministério Público Estadual, assim como qualquer 
medida para responsabilização de autoridade municipal ou estadual 
quanto à omissão na manutenção do Anel. Sugeriu fazer chegar ao 
Ministério Público Federal todas as decisões tomadas nesta 
Comissão. 

A URBEL, na pessoa do sr. Claudius Vinicius Leite Pereira, 
ressaltou a ocupação por pessoas nas saias de aterro. Como essas 
não são terreno natural, a situação agrava-se, pois as possibilidades 
de escorregamento são muito maiores que na encosta natural. 

No Anel Rodoviário, a URBEL faz as vistorias e remove as famílias 
para um abrigo temporário, porém não faz reassentamento, bem como 
não faz reassentamento de famílias que se encontram debaixo das 
linhas de transmissão, por se tratar de faixa de domínio da CEMIG. O 
Município de Belo Horizonte não tem como fazer frente a esses 
reassentamentos visto que um reassentamento mais simples, que é o 
PROAS, gira em torno de R$12.500,00. O município sozinho é 

L--------0---------l 



451 
incapaz, tanto do ponto de vista legal quanto do econom1co, de 
promover reassentamentos de pessoas estabelecidas em áreas de 
outras jurisdições. 

Outro problema, e talvez de maior gravidade, levantado pelo Sr. 
Antônio Welerson, representante da GASMIG, é a invasão de áreas 
onde se encontram os dutos de distribuição de gás. A GASMIG não 
tem como coibir, por se tratar de jurisdição do DNIT. O gasoduto 
encontra-se a uma profundidade de 1 metro, sendo que a área 
próxima ao Viaduto São Francisco é a mais invadida. A GASMIG 
procura proteger os dutos por meio de sinalização. Não existem, 
porém, edificações acima do gasoduto, mas existe o receio de que 
alguém faça alguma perfuração irregular sem comunicar à GASMIG. 

Convidada a se pronunciar, a Irmã Laura, representante da Obra 
Social Madre Gertrudes, estabelecida às margens do Anel, solicitou a 
união de todos para resolução dos problemas existentes. A situação é 
tão grave que mães que moram do outro lado do Anel e têm que levar 
seus filhos à escola são obrigadas a pagar para utilizar a passarela de 
acesso. Seria um pedágio cobrado por marginais. Complementando 
as palavras da Irmã Laura, o Sr. Antônio Gonçalves Silva trouxe 
documentos e fotos para serem anexados à pasta das audiências. 

O Secretário de Obras da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Sr. 
Murilo Valadares, deixou claro que a polêmica de quem é dono do 
quê, além de nada resolver, só prejudicará o povo. Está claro para ele 
que a jurisdição do Anel é do DNIT. Não serão investidos no Anel 
recursos da Prefeitura de Belo Horizonte, a não ser aqueles 
aprovados no orçamento participativo, como, por exemplo, a 
construção de três passarelas. Os recursos necessários para remoção 
de 1.300 famílias são da ordem de R$20.000.000,00. Entende que, no 
futuro, o Anel terá sua manutenção feita pela Prefeitura, mas esta só 
aceita a incumbência, por intermédio de convênios, se o Anel estiver 
pronto. Sua sugestão é a mesma da Irmã Laura- reunir os três órgãos 
- municipal, estadual e federal - e caminhar para a realização de 
convênios. 

O Major PM Antônio Carvalho ressaltou que, desde que a Polícia 
Militar assumiu o policiamento do Anel, se passaram a executar 
atividades de policiamento ostensivo. Ele demonstrou grande 
preocupação com relação às ocupações irregulares. Com o 
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policiamento ostensivo, conseguiu preservar muitos locais. Fez 
uma importante observação: as ocupações começaram a se 
verticalizar. Notou, também, que a maioria das pessoas ocupantes da 
faixa de domínio não pertence à comunidade mineira. São migrantes. 

O Sr. José Élcio Santos Montese, do DER-MG, deixando claro que 
esse órgão não tem nenhuma função específica no Anel, não poderia 
deixar de prestar a colaboração necessária, através de instrumentos 
formais - os convênios. Informou que o DNIT possui um relatório 
fotográfico aéreo que mostra a velocidade com que ocorreram as 
invasões de 1980 até 1999. Na ocasião, discutiu-se o problema do 
remanejamento de recursos públicos para a construção de moradias, 
mas não houve seqüência. 

O Sr. Tárcio Primo Belém Barbosa - do CREA-MG - propôs seguir o 
conselho do Sr. Murilo Valadares: unir o Estado, a Prefeitura e o 
Governo Federal e conseguir recursos no orçamento de 2004 para 
aplicação no Anel Rodoviário. Nada adianta a discussão se a culpa é 
do DNIT. Em seu entender, o Anel é da jurisdição do DNIT, pois a 
área foi desapropriada pelo DNER. Deu razão ao Sr. Murilo Valadares 
quando este disse que a Prefeitura não pode assumir o Anel com os 
ônus inerentes à sua recuperação. 

O Sr. Natanael Vitor de Alcântara discordou, em parte, das palavras 
do Sr. Murilo Valadares, quando este isentou a Prefeitura de 
responsabilidade pela situação atual do Anel, uma vez que, em 1995 e 
1996, foi assinado um convênio entre a Prefeitura e o DNER para 
aplicação no Anel. Em 1998, foram entregues à Prefeitura, na pessoa 
da Sra. Ana Maria Ismael Rocha, documentos a respeito de invasões 
do Anel. A Prefeitura, erroneamente, passou esses documentos para 
a Regional Leste, que não tem nada a ver com o Anel, que fica na 
região Oeste. Até hoje não houve retorno. Como representante das 
comunidades vizinhas ao Anel, disse estar convencido de que as 
responsabilidades pelo estado do Anel são realmente do DNIT. 
Dizendo-se frustrado por ouvir dizer da falta de recursos e de rubrica 
específica para recursos no orçamento federal para o Anel, quis saber 
o que poderia dizer às comunidades, concluindo, ele próprio, que 
nada há que dizer. 

O Sr. Antônio Alves da Silva, comentando a respeito de um convênio 
assinado para melhoria do Anel, em 1995, pela Prefeitura, pelo DNER, 
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pelo DER-MG e pela CEMIG, afirmou que apenas esta última 
cumpriu o que lhe competia, ou seja, a iluminação do Anel Rodoviário. 

Reunião de 28/10/2003 
Para tratar especificamente de segurança pública, foi dada a palavra 

ao Major Antônio Carvalho, que iniciou sua explanação deixando claro 
que foi a partir de abril de 2002 que a PM, mediante convênio com a 
Polícia Rodoviária Federal, passou a assumir todas as funções 
concernentes ao policiamento ostensivo naquele segmento de 26,5km 
de rodovia. A partir de 21/4/2002 até o fim do ano, foram 12 crimes 
violentos: roubo à mão armada, assalto a veículos, a coletivos, a 
caminhão de carga, a transeuntes e a residências. Neste ano, até esta 
data, houve 14 ocorrências. A partir dessas incidências, foram 
detectados os pontos críticos, e, em nove desses crimes, a prisão dos 
autores foi imediata. Pelo espaço de tempo decorrido desde 21/4/2002 
até esta data, e em virtude da violência que campeia atualmente nas 
cidades, foi o Major questionado pelo Presidente da Comissão se não 
seria um número relativamente pequeno. O Major Antônio de Carvalho 
Pereira respondeu que, através do geoprocessamento, se iniciou um 
trabalho para verificação desse fato, isso porque o Anel Rodoviário é 
atípico, não sendo possível compará-lo com nenhum outro segmento. 
Pelas suas características, a comparação será feita ano a ano. Daí, 
com os dados coletados, será possível saber se o trabalho 
desenvolvido está surtindo efeito. Todos os presentes corroboram a 
opinião do Presidente da Comissão, achando o número relativamente 
pequeno, supondo que nele não estão incluídos os delitos 
denunciados às Delegacias, o que deve ser apurado. 

O Sr. Antônio Alves da Silva, representante do 8° CONSEP, disse 
que talvez a principal causa da violência no Anel Rodoviário seja uma 
questão social de falta de estrutura no Anel e de equipamentos das 
polícias, além de outros fatores. 

O Sr. Natanael Vitor de Alcântara disse que aproximadamente 129 
mil pessoas vivem em torno do Anel Rodoviário. Reclamou maior 
investimento para equipar tecnologicamente as polícias e torná-las 
mais eficientes. 

O Major Antônio de Carvalho Pereira, pedindo a palavra, esclareceu 
que, em alguns pontos críticos, haverá câmeras de vídeo. Os estudos 
já estão concluídos e à espera de recursos. 
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Reunião de 4/11/2003 
Abrindo a reunião, o Presidente fez um breve relato das reuniões 

anteriores e, dizendo que a reunião dessa data trataria de questões 
ambientais, conforme o cronograma, passou a palavra ao Major 
Antônio Carvalho. O major apresentou algumas transparências 
mostrando o perigo que representam as cargas de agentes biológicos, 
radiológicos ou químicos com propriedades para provocar algum tipo 
de dano às pessoas, bens ou meio ambiente. São essas cargas que 
necessitam de cuidados especiais, porém só existe perigo quando 
estão mal acondicionadas ou com arrumação física deficiente ou 
ainda quando o volume venha a oferecer riscos de queda ou 
tombamento. Citou como exemplo o acondicionamento de bobinas de 
aço. Há ainda uma integração entre a Polícia Militar e a Prefeitura de 
Belo Horizonte, voltada à preservação ambiental na busca de coleta 
de resíduos jogados ao longo do Anel Rodoviário. 

O Sr. Benerval Alves Laranjeira Filho, representante do Presidente 
da FEAM, lembrou que este assunto tem sido abordado na FEAM e 
no sistema COPAM. Em julho de 2002, foi encaminhado ofício ao 
DNIT solicitando que, no prazo de 90 dias, providências fossem 
tomadas quanto ao licenciamento ambiental em caráter corretivo. 
Essa solicitação não foi atendida, sendo lavrado auto de infração 
contra o DNIT, julgado em fevereiro de 2003, e aplicada multa àquele 
órgão. Para evitar acidentes com cargas perigosas, são necessárias 
licenças às transportadoras pelos órgãos ambientais, e a fiscalização 
é rigorosa. O risco de acidentes, porém sempre existe. Nesse caso, 
multas são aplicadas, e o socorro é o mais imediato possível. 

Reunião de 11/11/2003 
Destinada a discutir o Anel Viário de Contorno Norte de Belo 

Horizonte, a reunião foi aberta pelo Presidente, que agradeceu às 
pessoas presentes, informando que esta seria a última audiência 
pública. Após um breve resumo das outras audiências, foi dada a 
palavra ao Dr. Lúcio, da CONTÉCNICA, empresa contratada para 
projetar o Anel. Abordando a dificuldade de se falar sobre uma coisa 
não materializada, distribuiu um relatório sobre o assunto. O processo 
iniciou-se em 2001 e foi desenvolvido a partir de um projeto básico de 
engenharia e estudo de viabilidade técnica, econômica e financeira. A 
empresa foi contratada pelo DNIT para desenvolver o projeto, que é 
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integrante do programa de modernização da BR-381, e abrange a 
duplicação da rodovia Belo Horizonte - São Paulo. A visualização do 
Anel Viário de Contorno Norte é uma transposição da BR-381, pela 
Região Metropolitana de Belo Horizonte. A sua principal finalidade é 
tirar o tráfego que vem da região de São Paulo e do Triãngulo Mineiro 
com destino às regiões de Governador Valadares e Vitória. 
Destacando a definição do aeroporto de Confins como área industrial, 
este estaria dentro desse eixo e o ponto que intercepta a rodovia MG-
1 O. O projeto foi desenvolvido e apresentado de forma global, 
mostrando como é a saída do Anel da BR-381 e a interseção da 
KRUPP até a chegada a Ravena. O traçado do Anel desenvolve-se 
nos Municípios de Betim, Contagem, Ribeirão das Neves, Pedro 
Leopoldo, Vespasiano, Santa Luzia e Sabará. O custo atual dessa 
obra, já com as desapropriações necessárias, gira em torno de 
R$450.000.000,00. 

Após essa explanação, o professor Radamés Teixeira interveio 
citando um fato histórico ligado a sua vida. Quando Juscelino 
providenciou a implantação do atual Anel, ele, como Chefe do Serviço 
de Plano Diretor da Prefeitura, já urbanista, se surpreendeu pois, 
quando passava perto do local do Mineirão, para enxergar Belo 
Horizonte precisava de um binóculo. Com isto quis dizer que uma 
grande via é indutora de fixação humana, é criadora de áreas 
urbanas. A diretriz do novo Anel, embora em grande parte em área 
rural, está muito próxima da periferia. 

111- CONCLUSÕES 
Toda análise que se faça de um empreendimento como o da 

reconstrução do atual Anel, que já se tornou uma via urbana, e da 
construção de um novo anel em torno da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte não pode deixar de considerar sua magnitude e o que 
representa, não só para as pessoas que vivem às suas margens, 
como para toda a sociedade e, principalmente, o que representa para 
as economias municipal, estadual e federal. Trata-se de 
desenvolvimento regional reconhecido por todos que o utilizam e 
todos aqueles que, de uma forma ou de outra, participaram desta 
Comissão. 

As soluções aqui sugeridas têm o objetivo de dotar a rodovia de 
condições capazes de atender ao tráfego adequadamente, com 
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1 - Adequação e melhoramentos: 
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1 - adequar a seção transversal da plataforma de modo uniforme, 
para aproveitar a largura máxima prevalecente de 12m em cada pista; 

- adequar as obras de arte especiais que deverão ser alargadas e 
reforçadas; 

- melhorar as interseções e realizar as que não foram implantadas 
em obediência ao projeto original e que estiverem em desacordo com 
as normas; 

- completar a implantação e a pavimentação das vias marginais; 
- coibir a abertura ilegal de interligações com o Anel. 
2 - Restauração: 
- restaurar a estrutura do pavimento estudando cuidadosamente as 

vantagens e desvantagens de pavimentos flexível ou rígido (asfalto ou 
concreto); 

- recuperar a drenagem superficial, muito modificada pela eliminação 
do canteiro central; 

- recuperar os pontos críticos da drenagem de talvegues; 
- restaurar as sinalizações horizontal e vertical. 
3 - Segurança: 
- intensificar providências para coibir a presença de pedestres e 

ciclistas nas pistas; 
- intensificar o policiamento, o controle e a fiscalização da faixa de 

domínio do Anel; 
- proporcionar ligações diretas entre as áreas urbanizadas, 

separadas pela rodovia, tanto para veículos como para pedestres; 
- remover e assentar as populações invasoras da faixa de domínio 

de propriedade do DNIT; 
- solicitar ao Ministro dos Transportes verba para a instalação de 

câmeras de monitoramento, da rubrica no orçamento denominada de 
"Adequação de Rodovias Federais em Minas Gerais." 

IV- RECOMENDAÇÕES 
- solicitar à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte recursos, por 

meio de convênios com o DNIT para obras emergenciais no Anel; 
- solicitar à Prefeitura, ao Governo Estadual e ao Governo Federal 

recursos para a complementação da ligação e revitalização da 
Rodovia MG-T-262 - Avenida Borba Gato (MG-05), com um total de 
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1.987m de extensão; 

- solicitar à bancada federal eleita pelo Estado de Minas Gerais para 
trabalhar uma rubrica no orçamento federal de 2004 e no Plano 
Plurianual 2004-2007 que atenda especificamente e com prioridade as 
intervenções no atual Anel Rodoviário e também para a implantação 
do novo anel ao norte da Região Metropolitana; 

- solicitar um entendimento entre a Prefeitura, o Governo Estadual e 
o Governo Federal para que, através de convênios, e após a 
restauração completa do Anel, seja este transferido à Prefeitura de 
Belo Horizonte para a sua manutenção, com a contrapartida de 
recursos necessários oriundos da União; 

- enviar uma cópia deste relatório ao Ministro dos Transportes, ao 
Ministro das Cidades, ao Governador de Minas Gerais, ao Secretário 
de Transportes e Obras Públicas, ao Prefeito Municipal de Belo 
Horizonte, aos Prefeitos Municipais de Santa Luzia, Contagem, Betim, 
Vespasiano, Sabará e Ribeirão das Neves. Enviar também cópias ao 
Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal, à 
GRAMBEL, à AMBEL e à Associação Mineira dos Municípios. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
Fábio A velar, Presidente - Célio Moreira, relator- Gustavo Valadares 

- André Quintão. 
- Publique-se para. os fins do parágrafo único do art. 114 do 

Regimento Interno. 
Despacho de Requerimentos 

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos 
do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento dos 
Deputados Domingos Sávio, Antônio Andrade e outros, solicitando a 
realização de reunião especial para homenagear o Cruzeiro Esporte 
Clube pelos títulos conquistados no ano de 2003, e requerimento do 
Deputado Roberto Ramos e outros, solicitando a realização de 
reunião especial em homenagem à Igreja do Evangelho Quadrangular 
em Belo Horizonte, pelos 30 anos de sua fundação. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Biel Rocha, 

solicitando seja formulado apelo à diretoria do Banco ltaú com vistas à 
revisão da decisão de encerrar as atividades da agência localizada no 
Município de Simão Pereira. Em votação, o requerimento. As 
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Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 
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Requerimento da Deputada Marília Campos, solicitando que o 
Projeto de Lei n° 1.128/2003 seja distribuído à Comissão de 
Educação. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia Sr. Presidente, solicito o 

encerramento da reunião por falta de número regimental. 
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 o turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
55/2003 e dos Projetos de Lei n°s 1.026, 1.037 e 1.081/2003, uma vez 
que permaneceram em ordem do dia para discussão por seis 
reuniões. A Presidência informa ao Plenário que no decorrer da 
discussão do Projeto de Lei no 1 .026/2003 foram apresentadas as 
seguintes emendas, que, nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento 
Interno, serão encaminhadas com o projeto à Comissão de 
Fiscalização Financeira, para parecer: 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1 .026/2003 
EMENDA N°2 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O art. 6° da Lei n° 11.393, de 6 de janeiro de 1994, passa a 

vigorar acrescido do seguinte § 3°: 
'Art. 6°- ... 
§ 3° - Somente terá direito a novo financiamento a empresa que 

tenha quitado a totalidade das parcelas da amortização de 
financiamentos já concedidos.'.". 

Sala das Reuniões, de dezembro de 2003. 
Rogério Correia 
Justificação: Procuramos com esta emenda garantir que os recursos 

do FINO sejam destinados à implantação de novos empreendimentos 
industriais e agroindustriais no Estado. O sistema hoje adotado 
permite que empresas tomem sucessivos empréstimos sem que 
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tenham completado a implantação, a relocalização, a expansão da 
capacidade instalada, a modernização ou a readequação de unidade 
industrial e agroindustrial no Estado, como prevê a lei que instituiu o 
FINO. Com a adoção da medida aqui proposta, apenas empresas que 
aportem novos investimentos e contribuam para o aumento do capital 
instalado no Estado terão acesso às condições especiais de 
financiamento do Fundo. 

EMENDA N°3 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O art. 12 da Lei n° 11 .393, de 6 de janeiro de 1994, passa 

a vigorar acrescido do seguinte § 2°, passando seu parágrafo único a 
§ 1°, com a seguinte redação: 

'Art. 12- ... 
§ 1 o - Ficam o agente financeiro e a gestora obrigados a apresentar 

à Secretaria de Estado da Fazenda e à Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais relatórios semestrais específicos na forma em 
que forem solicitados. 

§ 2° - O grupo coordenador demonstrará, nos relatórios referidos no 
parágrafo anterior, a execução de cada projeto e a aplicação dos 
recursos, de acordo com o cronograma físico e financeiro constante 
no contrato realizado entre o beneficiário e o Fundo.'.". 

Sala das Reuniões, de dezembro de 2003. 
Rogério Correia 
Justificação: Procuramos com essa emenda ampliar o controle sobre 

os recursos públicos emprestados pelo FINO, permitindo o adequado 
acompanhamento de suas atividades e a avaliação do resultado dos 
projetos financiados. A proposta concretiza a possibilidade aberta pelo 
art. 7 4 da Lei n° 4.320, de 1964, que prescreve que a lei "poderá 
determinar normas peculiares de controle, prestação e tomada de 
contas" para os fundos especiais. 

EMENDA N° 4 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O art. 5° da Lei n° 11 .393, de 6 de janeiro de 1994, passa a 

vigorar acrescido do seguinte inciso IV: 
'Art. 5°- ... 
IV - geração de novos postos de trabalho e impacto positivo na 

arrecadação tributária.'.". 
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Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2003. 
Chico Simões 

EMENDA N° 5 
Acrescente-se onde convier: 
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"Art ..... -O art. 4° da Lei n° 11.393, de 6 de janeiro de 1994, passa a 
vigorar acrescido do seguinte § 2°, passando o seu parágrafo único a 
§ 1": 

'Art. 4"- ............. . 
§ 2° - A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da 

Assembléia Legislativa de Minas Gerais realizará avaliação de 
desempenho anual, baseada em relatório enviado pela gestora, com a 
relação de .projetos financiados, número de novos postos de trabalho 
criados, impacto na arrecadação tributária, adimplência em relação às 
amortizações e demais informações relevantes para a avaliação.'.". 

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2003. 
Chico Simões 
Justificação: Procuramos, com esta emenda, ampliar o controle 

sobre os recursos públicos emprestados pelo FINO, permitindo o 
adequado acompanhamento de suas atividades e a avaliação do 
resultado dos projetos financiados. A proposta concretiza a 
possibilidade aberta pelo art. 74 da Lei no 4.320, de 1964, que 
prescreve que a lei "poderá determinar normas peculiares de controle, 
prestação e tomada de contas" para os fundos especiais. 

EMENDA N°6 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O art. 11 da Lei n" 11.393, de 6 de janeiro de 2003, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
'Art. 11 - A comprovação, durante a vigência do contrato, da prática 

de sonegação fiscal pelo beneficiário de financiamento com recursos 
do Fundo de Incentivo à Industrialização - FINO -, assim como a 
redução de postos de trabalho, acarretará o cancelamento ou a 
suspensão do saldo a ser liberado e o vencimento antecipado do 
contrato e de todas as parcelas vencíveis, com atualização monetária 
plena, multa e juros contratuais e moratórios, além das penalidades 
administrativas cabíveis.'.". 

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2003. 
Chico Simões 
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A Presidência informa também que, no decorrer da discussão do 

Projeto de Lei no 1.037/2003, foram apresentadas as seguintes 
emendas; que, nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, 
serão encaminhadas com o projeto à Comissão de Fiscalização 
Financeira, para parecer: 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.037/2003 
EMENDA N° 1 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O art. 5° da lei n° 11 .395, de 6 de janeiro de 1994, passa a 

vigorar acrescido do seguinte§ 4°: 
'Art. 5°- ...... . 
§ 4° - Somente terá direito a novo financiamento o beneficiário que 

tenha quitado a totalidade das parcelas da amortização de 
financiamentos já concedidos.'.". 

Sala das Reuniões, de dezembro de 2003. 
Rogério Correia 
Justificação: Procuramos, com esta emenda, garantir que os 

recursos do FDMM sejam destinados à implantação de novos 
empreendimentos minero-metalúrgicos no Estado. Com a adoção da 
medida aqui proposta, apenas empresas que aportem novos 
investimentos e contribuam para o aumento do capital instalado no 
Estado terão acesso às condições especiais de financiamento do 
Fundo. 

EMENDA N" 2 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O art. 9° da Lei n° 11.395, de 6 de janeiro de 1994, passa a 

vigorar acrescido do seguinte § 2°, passando seu parágrafo único a § 
1°, com a seguinte redação: 

"Art. 9°- ... 
§ 1 o - Ficam o agente financeiro e a gestora obrigados a apresentar 

à Secretaria de Estado da Fazenda e à Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais relatórios semestrais específicos na forma em 
que forem solicitados; 

§ 2° - O Grupo Coordenador demonstrará, nos relatórios referidos no 
parágrafo anterior, a execução de cada projeto e a aplicação dos 
recursos, de acordo com o cronograma físico e financeiro constante 
no contrato realizado entre o beneficiário e o Fundo.". 
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Sala das Reuniões, de de 2003. 
Rogério Correia 
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Justificação: Procuramos, com essa emenda, ampliar o controle 
sobre os recursos públicos emprestados pelo FDMM, permitindo o 
adequado acompanhamento de suas atividades e a avaliação do 
resultado dos projetos financiados. A proposta concretiza a 
possibilidade aberta pelo art. 74 da Lei n° 4.320, de 1964, que 
prescreve que a lei "poderá determinar normas peculiares de controle, 
prestação e tomada de contas" para os fundos especiais. 

A Presidência informa, ainda, que no decorrer da discussão do 
Projeto de Lei n° 1 .081/2003, foram apresentadas as seguintes 
emendas que, nos termos do§ 2° do art. 188 do Regimento Interno, 
serão encaminhadas com o projeto à Comissão de Fiscalização 
Financeira para parecer: 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI W 1.081/2003 
EMENDA N°4 

Acrescente-se ao art. 8° do Substitutivo n" 1 o seguinte inciso: 
" .... - o recurso de apelação contra decisão que indeferiu o pedido de 

assistência judiciária gratuita;". 
Sala das Reuniões, de de 2003. 
Weliton Prado 
Justificação: A Lei no 12.427, de 27/12/96, dispõe sobre as custas 

judiciárias devidas ao Estado no âmbito da justiça estadual de 1 a e 2a 
instâncias. 

O Projeto de Lei n" 1.081/2003, do Governador do Estado, busca 
ampliar a receita do Estado com o aumento desordenado dessas 
taxas judiciárias, o que pode ter como conseqüência a redução do 
acesso à justiça como um direito fundamental ao exercício da 
cidadania. 

Com esse aumento absurdo das custas judiciárias, não restará outra 
alternativa ao cidadão mineiro que peticionar ao Juiz pela assistência 
judiciária gratuita, prevista no artigo 5°, inciso LXXIV da Constituição 
Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Federal n° 1 .050, de 1960. 

Entretanto, o pedido de justiça gratuita pode não ser atendido pelo 
Juiz, situação em que o cidadão deve interpor recurso de apelação 
contra a decisão que indeferiu o pedido. Só que, para a interposição 
dessa medida recursal, é necessário, hoje, o pagamento das custas 
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(chamada "preparo"), o que poderá inviabilizar seu ingresso à 
Justiça. 
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Em face disso, propomos a inclusão do recurso de apelação contra 
decisão que indefere o pedido de assistência judiciária gratuita, entre 
aquelas ações ou feitos que não se sujeitam ao pagamento de custas 
judiciárias. 

Pela importância da matéria aludida acreditamos na aprovação 
desta emenda por nossos ilustres pares. 

EMENDA N° 5 
Altere-se a Tabela A, anexa ao Substitutivo no 1, nos seguintes 

termos: 
Tabela A 

• - A Tabela A foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" no 
dia 6.12.2003. 

Sala das Reuniões, de de 2003. 
Weliton Prado 
Justificação: A Lei no 12.427, de 27/12/96, dispõe sobre as custas 

judiciárias devidas ao Estado no âmbito da justiça estadual de 1 a e 22 

instâncias. 
O Projeto de Lei n. 0 1.081/2003, do Governador Aécio Neves, busca 

ampliar a receita do Estado com o aumento desordenado dessas 
taxas judiciárias, o que pode, ter como conseqüência a redução do 
acesso à justiça como um direito fundamental ao exercício da 
cidadania. 

A proposta inicial do Governador previa, sob a alegação de reajuste, 
aumento entre 71% e 414%, um descalabro. Tal proposta foi alterada 
no Substitutivo da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, entretanto, ocorreu uma diferenciação dos valores das 
taxas, conforme o valor da causa. Tal artifício que, por um lado, reduz 
valores dos emolumentos cujo valor da causa é pequeno, por outro 
lado, aumenta sobremaneira os valores totais que são pagos pela 
coletividade. 

Além disso, em 1998, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil, impetrou Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN no 
1772-7 contra a Lei n° 12.729, de 30/12/97, que alterava a Taxa 
Judiciária e as Custas Judiciárias, justamente alegando o 
cerceamento do acesso à Justiça com o aumento e a vinculação das 
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taxas à índices de correção e valor da causa, e não ao custo dos 
serviços do Estado prestados. Essa ADIN conseguiu suspender a lei 
por liminar e aguarda julgamento de mérito. 

Diante disso, propomos a alteração da Tabela A, referente ao 
pagamento das custas judiciárias, uniformizando os valores, 
independentemente do valor da causa, e aplicando um reajuste médio 
de 20%. 

Pela importância da matéria aludida acreditamos na aprovação 
desta emenda por nossos ilustres pares. 

EMENDA N" 6 
Altere-se o item 1.3, suprimindo-se seus subitens da Tabela B, 

anexa ao Substitutivo n" 1, referente às custas judiciárias da ação 
rescisória, nos seguintes termos: 

Tabela B 
* - A Tabela B foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" no 

dia 6.12.2003. 
Sala das Reuniões, de dezembro de 2003. 
Weliton Prado 
Justificação: A Lei n" 12.427, de 27/12/96, dispõe sobre as custas 

judiciárias no âmbito da justiça estadual de 1 • e 2• instâncias. 
O Projeto de Lei n° 1.081/2003, do Governador do Estado, busca 

ampliar a receita do Estado, aumentando desordenadamente essas 
taxas judiciárias, o que pode ter como conseqüência a redução do 
acesso à justiça, que é um direito fundamental ao exercício da 
cidadania. 

A proposta inicial do Governador previa, sob a alegação de reajuste, 
aumento entre 71% e 414%, um descalabro. Tal proposta foi alterada 
no substitutivo apresentado pela Comissão de Fiscalização 
Financeira, entretanto ocorreu uma diferenciação dos valores das 
taxas conforme o valor da causa. Tal artifício que, por um lado, reduz 
valores dos emolumentos cujo valor da causa é pequeno, por outro 
lado, aumenta sobremaneira os valores totais que são pagos pela 
coletividade. 

Além disso, em 1998, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil, impetrou Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN n" 
1772-7 - contra a Lei n" 12.729, de 30/12/97, que alterava a taxa 
judiciária e as custas judiciárias, alegando o cerceamento do acesso à 
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justiça com o aumento e a vinculação das taxas a índices de 
correção e ao valor da causa, e não ao custo dos serviços do Estado 
prestados. Essa ADIN conseguiu suspender, por liminar, a lei e 
aguarda julgamento de mérito. 

Em face disso, propomos a alteração da Tabela B, referente ao 
pagamento das custas judiciárias da ação rescisória, uniformizando-se 
os valores, independente do valor da causa. Pela importância da 
matéria aludida, acreditamos na aprovação desta emenda por nossos 
ilustres pares. 

EMENDA N°7 
Suprima-se o § 8° do art. 18 do Substitutivo n° 1. 
Sala das Reuniões, de dezembro de 2003. 
Weliton Prado 
Justificação: A Lei no 12.427, de 27/12/96, dispõe sobre as custas 

judiciárias devidas ao Estado no âmbito da justiça estadual de 1 a e 28 

instâncias. 
O Projeto de Lei n° 1.081/2003, do Governador do Estado, quer 

incluir, no texto disciplinador das regras das custas judiciárias, a 
isenção do Estado, de suas autarquias e fundações do pagamento, a 
título de ressarcimento, da verba indenizatória devida aos Oficiais de 
Justiça. 

A verba indenizatória desses servidores do Poder Judiciário mineiro 
tem por finalidade o ressarcimento dos valores gastos com transporte 
para realizar as citações, intimações, notificações e demais diligências 
necessárias ao andamento processual. 

Dessa forma, é incabível isentar a administração direta e indireta do 
pagamento desses valores e assim têm decidido os tribunais 
superiores e, sabidamente, o Superior Tribunal de Justiça - ST J -
editou a Súmula no 190, assegurando a legalidade e legitimidade aos 
referidos pagamentos. 

O Estado, suas autarquias e fundações não devem ser isentos do 
pagamento da verba indenizatória, já que o servidor público não pode 
retirar esses valores de seus vencimentos, que devem ser pagos pelo 
Estado, assim como o Estado cobra de quaisquer outros contribuintes 
as taxas judiciárias e as custas judiciárias. 

Em face disso, propomos a supressão do § 8° do art. 18 do 
Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Fiscalização 
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Financeira. 

Pela importância da matéria aludida, acreditamos na aprovação 
desta emenda por nossos ilustres pares. 

EMENDA N°8 
Altere-se a Tabela C anexa ao Substitutivo no 1, referente às custas 

judiciárias da arrematação, adjudicação e remição, nos seguintes 
termos: 

Tabela C 
* - A Tabela C foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" no 

dia 6.12.2003. 
Sala das Reuniões, de dezembro de 2003. 
Weliton Prado 
Justificação: A Lei no 12.427, de 27/12/96, dispõe sobre as custas 

judiciárias no âmbito da justiça estadual de 1 • e 2• instâncias. 
O Projeto de Lei no 1.081/2003, do Governador do Estado, busca 

ampliar a receita do Estado, aumentando desordenadamente essas 
taxas judiciárias, o que pode ter como conseqüência a redução do 
acesso à justiça, que é um direito fundamental ao exercício da 
cidadania. 

A proposta inicial do Governador previa, sob a alegação de reajuste, 
aumento entre 71% e 414%, um descalabro. Tal proposta foi alterada 
no substitutivo apresentado pela Comissão de Fiscalização 
Financeira, entretanto ocorreu uma diferenciação dos valores das 
taxas conforme o valor da causa. Tal artifício que, por um lado, reduz 
valores dos emolumentos cujo valor da causa é pequeno, por outro 
lado, aumenta sobremaneira os valores totais que são pagos pela 
coletividade. 

Além disso, em 1998, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil, impetrou Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN n° 
1772-7 - contra a Lei n° 12.729, de 30/12/97, que alterava a taxa 
judiciária e as custas judiciárias, alegando o cerceamento do acesso à 
justiça com o aumento e a vinculação das taxas a índices de correção 
e ao valor da causa, e não ao custo dos serviços do Estado prestados. 
Essa ADIN conseguiu suspender, por liminar, a lei e aguarda 
julgamento de mérito. 

Em face disso, propomos a alteração da Tabela B, referente ao 
pagamento das custas judiciárias da arrematação, adjudicação e 
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rem1çao, uniformizando-se os valores, independente do valor da 
causa. Pela importância da matéria aludida, acreditamos na 
aprovação desta emenda por nossos ilustres pares. 

EMENDA N°9 
Suprimam-se do "caput" do art. 12 do Substitutivo n° 1 as seguintes 

expressões: "embargos à execução" e "ação monitória". 
Sala das Reuniões, de dezembro de 2003. 
Rogério Correia 
Justificação: Os itens que pretendemos suprimir incluem-se nas 

hipóteses de pagamento de custas processuais no ato da distribuição. 
Ocorre que os embargos à execução para serem opostos devem 
primeiro garantir o juízo, ou seja, sempre estão antecedidos de uma 
penhora. Exigir o pagamento antecipado das custas processuais é 
penalizar duplamente o embargante. Manter a redação da Lei n° 
12.427, de 1996, é medida de justiça. Isso se dá com relação a ação 
monitória. As custas podem ser pagas ao final do processo. 

EMENDA N° 10 
Suprima-se do "caput" do art. 13 do Substitutivo no 1 do referido 

projeto o inciso IV. 
Sala das Reuniões, de dezembro de 2003. 
Rogério Correia 
Justificação: O item que pretendemos suprimir inclui-se na hipótese 

de pagamento de custas finais. Ora, o fato de ser indeferido o pedido 
de assistência judiciária gratuita em algum processo não dá ao Estado 
o direito de cobrar custas finais, porque a parte que teve indeferido o 
pedido de assistência judiciária gratuita poderá recorrer. Tal cobrança 
penaliza os mais pobres. A Emenda deve ser acatada por esta Casa. 

EMENDA N° 11 
Dê-se ao art. 15 do Substitutivo n° 1 do referido projeto a seguinte 

redação: 
"Art. 15 - O pagamento de preparo pela interposição de recurso será 

feito no prazo de até cinco dias após o término do prazo de 
interposição do recurso e incluirá o porte de retorno. 

Parágrafo único - Não será devido o pagamento de preparo pela 
interposição de recurso adesivo.". 

Sala das Reuniões, de dezembro de 2003. 
Rogério Correia 
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Justificação: A forma e prazo de pagamento de custas 

processuais é tão importante quanto os valores. Assegurar o prazo de 
cinco dias para o pagamento de preparo pela interposição de recurso, 
medida aplicada hoje nos Tribunais Regionais do Trabalho, será 
disposição de uniformização dos prazos de pagamentos dos preparos, 
além de facilitar a ação dos advogados recorrentes. Além disso, a 
alteração busca garantir a isenção da cobrança de custas processuais 
sobre o recurso adesivo, como ocorre hoje. 

EMENDA No 12 
Dê-se ao art. 25 do Substitutivo n° 1 do referido projeto a seguinte 

redação: 
"Art. 25 - Apurando-se falta de recolhimento, pagamento insuficiente 

ou extemporâneo de custas finais, a importância devida será cobrada 
com acréscimo de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da taxa 
e de juros moratórios, à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração 
de mês calendário.". 

Sala das Reuniões, de dezembro de 2003. 
Rogério Correia 
Justificação: A proposta contida no Substitutivo n° 1 do Projeto de 

Lei no 1.081/2003 eleva em muito os encargos devidos pelo 
contribuinte que, por razões justas ou não, deixa de pagar, no prazo 
devido ou em valor suficiente, as custas processduais. Entendemos 
que se deve adotar a regra contida na Lei Federal n° 8.078/90 -
Código de Proteção e Defesa do Consumidor - para o pagamento de 
valores com multa e juros moratórios, como uma medida de justiça, 
que não prejudica os cofres do Estado, pois facilita a recuperação dos 
créditos devidos a título de custas judiciárias. 

EMENDA N° 13 
Inclua-se no § 2° do art. 18 do Substitutivo n° 1 do referido projeto o 

seguinte inciso: 
"Art. 18- ............................................................. . 
§~- ..................................................................... . 
... - nos feitos em que haja isenção ou dispensa de custas.". 
Sala das Reuniões, de dezembro de 2003. 
Rogério Correia 
Justificação: Exigir o recolhimento prévio de diligência nas ações ou 

feitos em que haja isenção ou dispensa do pagamento de custas 
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processuais é infortúnio da proposta contida no Substitutivo no 1 do 
Projeto de Lei 1.081/2003, porque nessas ações nunca se cobrou 
recolhimento de diligências, uma vez que a própria legislação 
assegura a esses feitos a gratuidade das custas face ao relevante 
interesse público e social em discussão. 

EMENDA N° 14 
Suprimam-se o§ 2°, I, 11, e o§ 3° do art. 5° do Substitutivo n° 1: 
Sala das Reuniões, de dezembro de 2003. 
Rogério Correia 
Justificação: Os itens que pretendemos suprimir determinam a 

cobrança de "Custas de Retardamento". Entendemos que exigir 
cobrança de taxa sobre retardamento, ou seja atrasar o andamento de 
um processo é matéria processual; portanto de competência da União, 
e não do Estado de Minas. 

EMENDA N° 15 
Dê-se à Nota I da Tabela D, anexa ao Substitutivo no 1 a seguinte 

redação: ' 
"Nota I - Para cumprimento de mandados fora do perímetro urbano e 

suburbano, há o limite de 360 quilõmetros rodados (ida e volta). 
Aplica-se tal regra para a citação, penhora e avaliação.". 

Sala das Reuniões, de novembro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva . 
Justificação: De acordo com o Guia Judiciário 290 mumc1p1os ou 

distritos mineiros encontram-se há mais de 80km (ida e volta) da sede 
de comarca. 

Por exemplo, temos o Município de Monjolos, que dista exatamente 
178km da sede da Comarca de Diamantina. Portanto, um Oficial de 
Justiça, para realizar uma diligência paga no referido local, terá que 
percorrer aproximadamente 356km. 

Assim, manter as atuais regras de limite de 80km, atenta contra o 
princípio da verba indenizatória que tem o escopo de ressarcir ao 
servidor os valores gastos com locomoção. 

Esta emenda pretende adequar a norma à realidade e atender à sua 
finalidade, indenizando realmente ao Oficial pelas despesas 
realizadas no cumprimento de uma determinação judicial. 

EMENDA W 16 
Inclua-se, onde convier, no Substitutivo no 1 o seguinte artigo, 
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alterando-se a ementa da proposição de lei: 

"Art .... - O "caput" do art. 40 da Lei no 7.399, de 1 o de dezembro de 
1978, passa a vigorar com seguinte redação: 

"Art. 40 - A receita proveniente da arrecadação das custas judiciais e 
dos emolumentos por atos extrajudiciais, lançados em livros de notas 
e em livros de registros públicos, será aplicada na construção, na 
manutenção, na conservação e na reparação de prédios de fórum, no 
custeio de ações públicas e assistência judiciária, na Defensoria 
Pública, no Fundo Penitenciário Estadual, bem como no custeio de 
encargos de natureza previdencial e assistencial.". 

Sala das Reuniões, de de 2003. 
Weliton Prado 
Justificação: A Lei n° 12.427, de 27/12/96, dispõe sobre as custas 

judiciárias devidas ao Estado no âmbito da justiça estadual de 1 • e 2• 
Instâncias. Entretanto, a Lei no 12.155, de 21/5/96, do então 
Governador Eduardo Azeredo, criou uma espécie de contribuição 
sobre o valor das custas judiciárias com o intuito de assegurar 
recursos para construção, na manutenção, na conservação e na 
reparação de prédios de fórum, no custeio de ações públicas e 
assistência judiciária, na Defensoria Pública, no Fundo Penitenciário 
Estadual, bem como no custeio de encargos de natureza previdencial 
e assistencial. 

Em nossa avaliação, a receita proveniente do pagamento das custas 
judiciárias deve ser utilizada para o investimento e custeio dessa área, 
e não uma contribuição de 20% criado com fins meramente 
arrecadatórios. 

Assim, por meio de emenda, requeremos a alteração desse 
dispositivo, acabando com a contribuição que elevaria mais ainda as 
custas judiciais, que o Governador quer reajustar em percentuais 
estratosféricos. 

Pela importância da matéria aludida, acreditamos na aprovação 
desta emenda por nossos ilustres pares. 

EMENDA N° 17 
Altere-se o art. 36 do Substitutivo no 1 nos seguintes termos: 
"Art. 36 - A receita proveniente da arrecadação das custas 

constantes nas tabelas anexas a esta lei será repassada 
integralmente ao Tesouro Estadual, para ser aplicada na construção, 
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na manutenção, na conservação e na reparação de prédios de 
fórum, no custeio de ações públicas e assistência judiciária, na 
Defensoria Pública, no Fundo Penitenciário Estadual, bem como no 
custeio de encargos de natureza previdencial e assistencial, 
distribuídos conforme os percentuais previstos na Lei no 12.155, de 21 
de maio de 1996. 

"Parágrafo único - Na receita de que trata o 'caput' incluem-se os 
recursos provenientes da aplicação da Lei Federal no 9.099, de 26 de 
setembro de 1995.". 

Sala das Reuniões, de de 2003. 
Weliton Prado 
Justificação: A Lei n° 12.427, de 27/12/96, dispõe sobre as custas 

judiciárias devidas ao Estado no âmbito da justiça estadual de 1 a e 2• 
Instâncias. 

O Projeto de Lei no 1.081/2003, do Governador do Estado, na forma 
do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, retira dispositivos da atual legislação, que 
vinculavam os recursos arrecadados com as custas judiciárias, à 
manutenção dos serviços, como a construção e reforma de prédios 
dos fóruns, além de outras ações como o custeio das ações públicas, 
da assistência judiciárias, da Defensoria Pública, do Fundo 
Penitenciário Estadual. 

A proposta em exame, coloca os recursos para o Tesouro Estadual 
utilizá-los livremente, o que não pode ser admitido em face das 
carências do Poder Judiciário de Minas Gerais e da tipicidade do 
serviços prestados, que devem ser custeados na proporção dos 
recursos arrecadados com as custas judiciárias. 

Assim, sugerimos a manutenção de dispositivo da Lei n° 12.427, de 
1996, com alterações de forma, combinada com a Lei n° 12.155, que 
alterou o Regimento das Custas e Emolumentos do Estado, na forma 
de distribuição dos recursos arrecadados. 

Tais dispositivos, de grande relevância para o Poder Judiciário, não 
podem ficar prejudicados com a proposta do Governador do Estado, 
que só enfraquece as instituições mineiras, que buscam assegurar o 
pleno exercício da cidadania, por meio do acesso à justiça. 

Pela importância da matéria aludida acreditamos na aprovação 
desta emenda por nossos ilustres pares. 
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EMENDA N° 18 

Inclua-se, onde convier, no Substitutivo no 1 do referido projeto o 
seguinte artigo: 

"Art ..... - A remuneração do perito, do intérprete, do tradutor, do 
assistente técnico e do agrimensor será fixada pelo Juiz em despacho 
fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários 
apresentada, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do 
Código de Processo Civil e considerados, relativamente ao serviço: 

I - o local de sua prestação; 
li -sua natureza; 
111 - sua complexidade; 
IV- o tempo estimado para sua realização.". 
Sala das Reuniões, de de 2003. 
Weliton Prado 
Justificação: A Lei Estadual n° 12.427, de 27/12/96, dispõe sobre as 

custas judiciárias devidas ao Estado no âmbito da Justiça Estadual de 
1 a e 28 instâncias. ' 

Pela proposta ora em exame, apresentada pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária na forma do Substitutivo no 1 , 
o artigo da lei que vigora sobre a remuneração de perito, intérprete, 
tradutor, assistente técnico e agrimensor, nos processos em que 
atuam, desapareceu. 

Apesar das tentativas do Governador de redução dos custos da 
máquina pública e aumento exorbitante de impostos e taxas em nosso 
Estado, a supressão de tal dispositivo não pode prosperar, sob pena 
de prejudicar o próprio andamento processual, confundindo os juízes 
e demais operadores do direito quanto à situação dos processos que 
necessitem da prestação de tais serviços especializados. 

Nesse sentido, requeremos, via emenda, a inclusão de artigo que 
mantém a disposição contida na atual legislação sobre a remuneração 
de peritos, intérpretes, tradutores, assistentes técnicos e 
agrimensores. 

Pela importância da matéria aludida acreditamos na aprovação 
desta emenda por nossos ilustres pares. 

EMENDA N° 19 
Dê-se ao § 8° do art. 18 do substitutivo ao Projeto de Lei n° 

1.081/2003 a seguinte redação: 
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§ 8° - O disposto no § 1 o deste artigo não se aplica ao Estado de 

Minas Gerais, suas autarquias e fundações. 
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2003. 
Doutor Viana 
Justificação: De acordo com o guia judiciário, 290 mumc1p1os ou 

distritos encontram-se distantes mais de 80km (ida e volta) da sede da 
comarca. 

O Município de Monjolos, por exemplo, dista exatamente 178km da 
sede da Comarca de Diamantina; portanto, um Oficial de Justiça, para 
realizar uma diligência paga no referido local, terá que percorrer 
aproximadamente 356km. 

Manter as atuais regras de limite de 80km vai contra o próprio 
princípio da verba indenizatória, que tem como escopo o 
ressarcimento ao servidor dos valores gastos com locomoção 
realizadas para fazer citações, intimações, notificações e cumprimento 
das demais diligências fora das dependências dos tribunais ou varas; 
portanto, os parâmetros atuais e os propostos no substitutivo, como 
facilmente demonstrado, não irão cumprir a finalidade da referida 
verba. 

A sugestão apresentada tem a finalidade de adequar a realidade e a 
finalidade da verba indenizatória às despesas de transporte dos 
referidos servidores, no cumprimento de uma determinação judicial. 
Não seria justo dar isenção dessa verba ao Estado, suas autarquias e 
fundações, e o Oficial de Justiça arcar com o ônus da diligência. 

Entretanto, poderemos dar mais tempo ao Estado para pagamento 
do valor indenizatório, que deverá ser efetuado sempre que o 
processo mudar de instância. 

EMENDA N° 20 
Dê-se nova redação ao inciso 111 do art. 1 O do Substitutivo no 1 do 

referido projeto nos seguintes termos: 
"Art. 10- ...................................... . 
111 - o autor nas ações de mandado de segurança, nas ações 

populares, nas ações civis públicas, nas ações coletivas de que trata a 
Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa 
do Consumidor - ressalvada a hipótese de litigância de má-fé;" 

Sala das Reuniões, de dezembro de 2003. 
Rogério Correia 
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Justificação: A ação de mandado de segurança é um instrumento 

pleno do exercício da cidadania, amparado em nossa Constituição 
Federal. Cobrar custas processuais sobre mandados de segurança 
que servem para garantir direito líquido e certo pode inviabilizar o 
ingresso à justiça de muitos que são prejudicados por abuso de 
autoridade ou ato ilegal praticada por agente público. Nesse sentido, 
incluímos no rol das isenções do pagamento de custas os autores das 
ações de mandado de segurança. 

EMENDA No 21 
Dê-se a seguinte redação à Tabela A, anexa ao Substitutivo no 1: 
"Tabela A 
* - A Tabela A foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" no 

dia 6.12.2003. 
Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2003. 
Rogério Correia 
Justificação: A Tabela A, contida no anexo do Substitutivo no 1 ao 

Projeto, atribui valor às custas judiciárias conforme as competências 
das Varas Cíveis, o que é largamente constestável, em face de as 
custas se vincularem aos serviços jurisdicionais prestados pelo 
Estado, que não são diferenciados. Nesse sentido, propomos a 
alteração das taxas conforme a tabela acima. 

Informa, ainda, que, nos termos do inciso 111 do art. 173 do 
Regimento Interno, deixou de receber emenda do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, cujo teor é o seguinte: 

EMENDA AO PROJETO DE LEI No 1.081/2003 
Suprima-se o § ao do art. 18 do Substitutivo no 1. 
Sala das Reuniões, de novembro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva 

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

Deputadas e os Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 
5, às 9 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 5/12/2003 
Presidência da Deputada Maria José Haueisen 

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia. 
Comparecimento 
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- Comparecem as Deputadas: 
Ana Maria Resende - Maria José Haueisen. 

Falta de Quórum 
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - Às 9h9min, a 

lista de comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de 
quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para as reuniões 
extraordinárias de terça-feira, dia 9/12/2003, às 9 hroas e às 20 horas, 
nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária na 
mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:(- A ordem do 
dia anunciada é a publicada na edição do dia 5/12/2003.). 

ATA DA 35" REUNIÃO ESPECIAL, EM 24/11/2003 
Presidência do Deputado Gil Pereira 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Palavras do Sr. 
Presidente - Palavras do Secretário Marcelo Gonçalves - Palavras do 
Sr. Marcos Kowarick - Palavras do Sr. Marcos de Abreu e Silva -
Palavras do Sr. Alvimar Ribeiro - Palavras do Deputado Rogério 
Correia - Palavras do Sr. Marcos Helênio Leoni Pena - Palavras do Sr. 
Luis Antônio Chaves - Palavras do Sr. Alexandre Antônio de Miranda 
Viana - Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - André Ouintão - Dinis 

Pinheiro - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Padre João - Rogério 
Correia - Sebastião Helvécio - Weliton Prado. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) Às 8h15min, declaro 

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

Ata 
- O Deputado André Quintão, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 
Exmos. Srs. Deputado Marcelo Gonçalves, Secretário de Estado 
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Extraordinário para Assuntos de Reforma Agrária; Deputado 
Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem a este evento; 
Marcos Kowarick, Assessor Especial do Gabinete da Presidência do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA -, 
representando o Presidente do INCRA, Sr. Rolf Hackbart; Marcos de 
Abreu e Silva, representante da Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil - CNA -; Marcos Helênio Leoni Pena, 
Superintendente Regional do INCRA-MG; Luis Antônio Chaves, 
Diretor-Geral do Instituto de Terras de Minas Gerais - ITER -; 
Alexandre Antônio de Miranda Viana, Vice-Presidente da Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais - FAEMG -; 
Alvimar Ribeiro, Coordenador Estadual da Comissão Pastoral da 
Terra em Minas Gerais - CPT -; e João José de Carvalho, Assessor 
Especial da Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de 
Reforma Agrária. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença do 

representante dos Srs. Mauro Ricardo Costa, Juarez Panisset, 
assessor da diretoria da COPASA-MG; do Juiz da Vara de Conflitos 
Agrários, Sr. Cássio de Souza Salomé; do Juiz Federal da Vara 
Agrária, Sr. Welington Militão dos Santos; de representantes dos 
movimentos sociais de luta pela terra; do Ministério Público Estadual, 
representado pelas Sras. Maria Elmira e Maria Inês; e do Sr. Marcos 
Brandão, da Ação, Consciência e Desenvolvimento- ACOD. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Fórum 

Técnico Reforma Agrária em Minas: Impasses e Perspectivas, com os 
temas "Diagnóstico da Reforma Agrária no Brasil" e "Reforma Agrária 
em Minas Gerais". 

Palavras do Sr. Presidente 
O Brasil vive um momento de significativos resultados em sua 

produção agrícola, registrando recordes sucessivos e gerando a 
expectativa de crescimento continuado das safras nos próximos anos, 
como resultado, principalmente, do desenvolvimento tecnológico e da 
mecanização no cultivo e na colheita das lavouras. 

Tais resultados, nos quais pesam decisivamente as empresas de 
grande porte e os produtos voltados para exportação, são motivo de 
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orgulho para o setor dos agronegócios e de alívio para o Governo, 
num momento em que o aumento das vendas externas é considerado 
fundamental para o equilíbrio da balança comercial e para a redução 
da sangria de recursos canalizados para o pagamento das dívidas 
públicas interna e externa. 

Paralelamente, o País continua apresentando um quadro de 
subdesenvolvimento em grande parte de suas áreas rurais, onde se 
disseminam a cultura precária de subsistência, a fome, o desemprego 
e a desesperança que leva ao êxodo para a periferia dos centros 
urbanos. Um quadro que nos situa, no campo das desigualdades 
sociais, em uma das posições mais incômodas entre todos os países 
do mundo. 

As disparidades socioeconômicas que se revelam de norte a sul do 
País refletem, de alguma maneira, no curso de toda a nossa história, a 
distribuição desigual de terras, traduzida pela concentração nas mãos 
de um pequeno grupo de proprietários e pela falta de perspectivas 
para uma grande maioria, cuja moeda de troca - na maioria das vezes 
de pouco valor - é apenas sua força de trabalho. 

É nesse contexto que a reforma agrária, há muito tempo, vem sendo 
reivindicada pelos excluídos, por setores políticos, por estudiosos das 
áreas de economia e de ciências sociais. Proposto como prioridade 
entre as reformas de base do Governo de João Goulart, no início da 
década de 60, o tema permaneceu na pauta dos programas oficiais, 
passando pelo período do regime militar, pelos sucessivos Governos 
de redemocratização do País, até a atual administração, da qual foi 
destaque na campanha eleitoral e nos discursos posteriores do 
Presidente da República. 

Acreditamos que, diante da evidência da má distribuição de terras 
no Brasil, poucas pessoas hoje no País sejam contrárias à idéia de 
que elas devam ser mais bem aproveitadas, do ponto de vista 
socioeconômico, mesmo porque a função social da terra foi 
incorporada na Constituição de 1988 como condição para a 
propriedade de áreas rurais acima de determinada extensão. Mesmo 
porque, também, a tensão gerada pelos conflitos de terra - que têm 
provocado fechamento de estradas, invasões de fazendas e de 
prédios públicos, formação de milícias e assassinatos - chegou a um 
ponto em que uma solução para o problema já não pode ser 
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postergada. 

A questão é definir em que bases e princípios - econômicos, sociais, 
jurídicos e técnicos - deve ser estruturada uma reforma agrária que 
contribua efetivamente para a melhor distribuição da riqueza, para o 
melhor aproveitamento dos espaços agricultáveis, para a redução da 
fome e do desemprego, sem ferir o direito e a ordem constitucional, 
em um processo democrático de discussão e de amadurecimento 
político. 

O objetivo deste fórum técnico é justamente contribuir para o 
aprofundamento do debate, abrindo espaço para a divulgação de 
informações, para o esclarecimento de pontos específicos, para a livre 
manifestação de idéias e de propostas divergentes - como convém e é 
necessário numa sociedade plural -, para contextualizar o tema na 
realidade brasileira e focá-lo, mais precisamente, nos entraves ao 
programa de reforma agrária no Estado. 

Por isso, contaremos, entre os expositores e debatedores deste 
evento, com representantes dos movimentos sociais, de entidades 
empresariais e do setor político, e com os órgãos públicos estaduais e 
federais envolvidos com o tema, que abordarão, com base na 
especialidade e na experiência de cada um, aspectos da reforma 
agrária, como a situação dos projetos em andamento, os planos de 
Governo e os projetos em tramitação no Congresso, questões 
financeiras, técnicas e jurídicas relativas às desapropriações e aos 
assentamentos, e os cuidados para que a exploração dos recursos do 
campo esteja sempre associada à preservação do meio ambiente. 

Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas e instituições que 
contribuíram para a organização e a realização deste fórum técnico, 
especialmente às entidades parceiras, aos expositores, debatedores, 
coordenadores de grupos de trabalho e a todos os presentes, com a 
certeza de que a troca de informações, o espírito democrático e a 
busca do entendimento constituem o melhor caminho para a solução 
dos grandes problemas estaduais e nacionais. Muito obrigado. 

Palavras do Secretário Marcelo Gonçalves 
Sr. Presidente, Deputado Gil Pereira, nosso grande colega do Norte 

de Minas; Sr. Marcos de Abreu e Silva; Sr. Marcos Helênio; Sr. Luís 
Antônio Chaves; Sr. Alexandre Antônio de Miranda; Sr. Alvimar 
Ribeiro; caros amigos representantes de todos os movimentos e 

L-------------~------------~ 



479 
associações, agradeço ao Presidente desta Casa, Deputado Mauri 
Torres, pelo espaço cedido a este fórum. 

Quero falar da preocupação do Governador Aécio Neves com 
relação à reforma agrária em nosso Estado. Quando o Presidente Lula 
criou o Ministério da Reforma Agrária no nosso País, prontamente o 
nosso Estado, como é de costume, não ficou atrás, e foi um dos 
primeiros a criar essa Secretaria. 

Um segundo passo demonstra, mais uma vez, a preocupação do 
Governador em relação à Secretaria. Vamos falar sobre a alma e a 
vitalidade dessa Secretaria, que é o ITER. 

Todas as cinco Diretorias do ITER foram indicadas pela 
competência e pela capacidade, e não politicamente. Queriam que a 
Secretaria fosse ocupada por pessoas indicadas politicamente, por 
representantes de algumas cidades, por um Deputado que perdeu a 
eleição, mas o Governador tinha uma grande preocupação em 
conduzir muito bem tais indicações, pela importância dessa 
Secretaria. O ex-Presidente do INCRA, Marcelo, indicou o Diretor-
Geral, Luís Chaves, e os demais foram indicados por ele, com os 
meus aval e apoio. Assim também foi constituído o corpo técnico do 
ITER, que, como disse anteriormente, é a alma da Secretaria. O 
Governador criou-a para dar mais sustentabilidade e apoio ao ITER e 
para termos um vínculo maior de conversação e democracia com 
todas as outras Secretarias. Esse foi o objetivo maior da criação da 
Secretaria. 

Os assentamentos de Minas Gerais não são diferentes dos do resto 
do País. Não é com muita alegria que vejo o que ocorre em vários 
assentamentos. Não viemos aqui falar somente de coisas boas, mas 
também não podemos falar só de coisas ruins. Em nosso Estado são 
mais de 200 assentamentos, dos quais mais de 130 estão sem 
eletrificação. Isso corresponde a mais de 6 mil famílias sem 
fornecimento de energia elétrica. Em 2001, no Governo passado, foi 
firmado um convênio entre o INCRA, o ITER e a CEMIG para a 
eletrificação desses 130 assentamentos, mas somente o INCRA 
honrou esse compromisso. Nesses dois anos, nem o ITER nem a 
CEMIG honraram o compromisso firmado. Juntamente com o 
Superintendente Marcos Helênio, levamos esse assunto ao 
Governador e ao Presidente da CEMIG. Não vim aqui para mentir 
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nem para jogar confete no Governador ou em alguém, rnas sim 
para falar da realidade. Nosso Estado não tinha dinheiro para honrar 
esse compromisso, mas o Governador, juntamente com o Presidente 
da CEMIG, firmou um convênio em que a CEMIG entrará com 70% da 
eletrificação e o JNCRA com 30%. Essa é uma questão vital da nossa 
Secretaria. 

Outra questão que observamos nos assentamentos é a falta de 
saneamento básico, captação de água e emprego. Ninguém quer 
ganhar cesta básica. Querem ter um instrumento de trabalho, o que 
falta hoje na maioria dos assentamentos. Essa é outra realidade com 
a qual deparamos. A coisa pior do mundo é matar a fome com cesta 
básica. Temos que dar o instrumento de trabalho. O que os 
assentados querem é trabalhar a terra, mas não têm condições. Está 
passando o período do plantio, e não têm maquinário para fazê-lo. 
Estivemos em um assentamento na região do Triângulo, a 20 ou 30km 
de Uberlândia, ou seja, quase dentro da cidade. No ano passado 
morreu muito gado por falta de alimentação. Por que, se tem capineira 
e canavial na região? Porque não tem eletrificação para tratar do 
gado. 

Então, sentimos o problema de perto. Não adianta fazermos 
propostas, se não soubermos de onde virão os recursos. Acho que 
está na hora de darmos um basta ao discurso. Sejamos realistas; 
falaremos do que podemos fazer de fato, ao invés de dizer que vamos 
assentar 1 milhão de famílias, assentando-as de qualquer maneira 
como aconteceu em Jequitinhonha, local que eu, o Deputado Rogério 
Correia - e abro um parêntese para agradecer ao Rogério Correia, 
autor do requerimento, um Deputado que muito tem lutado pelo social 
em nosso Estado e que já fez várias denúncias -, o Ministro Nilmário 
Miranda e vários outros - o Superintendente do INCRA não põde 
comparecer, por motivo de doença -, fomos visitar. O que vimos ali foi 
que, em uma área desapropriada, mais de 80 famílias foram 
colocadas embaixo de lonas pretas, sem água, sem luz, sem escola, 
sem estrutura alguma. Temos de rever essas atitudes. Não adianta 
brigarmos para haver assentamentos, se as famílias forem postas 
debaixo de lonas pretas. Isso não resolve o problema. Temos de dar 
às pessoas condições mínimas de dignidade para se manterem 
assentadas e conseguirem trabalhar. Temos de parar de pensar que 
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as pessoas que estão assentadas querem cestas básicas. O que 
temos de lhes dar é o instrumento de trabalho. Esta é minha opinião 
pessoal, com base no que vi "in loco". 

Digo essas palavras para que nos sirvam de reflexão. Temos de 
pensar em resolver a situação do que já está em andamento. Como já 
disse, há mais de 130 famílias sem eletrificação, sem captação de 
águas e sem recursos para trabalhar. Essa é uma realidade de nosso 
Estado, e nossa maior preocupação é a de que não fiquemos no 
discurso, como aconteceu em anos anteriores. Fazemos fóruns e 
reuniões, colocamos tudo no papel, lindo e maravilhoso, mas, no ano 
seguinte, a situação se repete, e continuamos sem dinheiro, sem 
nada. 

Seria muito fácil criticar o Governo do Lula, mas não estou aqui para 
isso, mesmo porque é seu primeiro ano de Governo. Tenho certeza de 
que o Presidente Lula e o Ministro Miguel Rossetto estão a par do que 
estou falando. Não adianta apenas falarmos, na televisão, que temos 
de fazer reforma agrária e que vamos fazê-la.' Esse discurso é 
necessário, sim, mas não suficiente. Temos de olhar mais para as 
pessoas que já estão assentadas, que já vivem da terra. Temos de 
resolver a situação dessas pessoas, pois a cada ano que passa 
vemos mais desilusão, mais discursos, pronunciamentos e propostas, 
mas não vemos nada. de concreto, e, no ano seguinte, as coisas se 
repetem. Então, temos de cobrar o que já está decidido. Por exemplo, 
se o Governador já assinou esse convênio, vamos cobrar isso dele - e 
não falo só de mim, como Secretário, mas do Superintendente Marcos 
Helênio e do Diretor-Geral do ITER, Luís Chaves, de todos nós. Todos 
temos essa obrigação. 

Sou muito realista, tenho sempre o pé no chão e gosto de ver as 
coisas acontecendo. Por mais de uma vez procurei o Governador, 
com a intenção de largar o cargo se não recebesse o apoio que me 
faltou no início. Mas mostramos a realidade ao Governador, que 
refletiu bem, e acho que agora o Estado está começando a caminhar, 
embora a passos lentos. Assim, quero levar aos amigos, aos 
participantes dos movimentos ligados à terra, especialmente aos da 
Pastoral da Terra, a mensagem de que paremos de pensar só em 
cesta básica e comecemos a lidar mais com material técnico e para o 
plantio. No futuro, serão necessários mais assentamentos, até porque 
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há atualmente de 12 mil a 15 mil famílias em acampamentos no 
Estado. É claro que estamos preocupados com essas famílias, mas 
também estamos muito preocupados com a forma como serão 
assentadas, pois temos de assentá-las com dignidade e não podemos 
cometer os mesmos erros de anos anteriores, deixando-as ali à mercê 
da vida, do município e de Deus. 

Ressalto o trabalho do Superintendente do INCRA, Sr. Marcos 
Helênio, que não mede esforços em prol dos assentamentos e da 
desapropriação. Tanto ele quanto eu, juntamente com o Estado, com 
os municípios e com o Governo Federal, não fazemos milagre sem 
dinheiro. Aliás, hoje, no "Bom Dia, Minas", disse a ele do milagre que 
está fazendo, dada a escassez de recursos que tem em mãos. 

Ressalto ainda a presença do Sr. Cássio, Juiz da Vara Agrária, e do 
representante do Ministério Público. Existe em Minas Gerais um fórum 
permanente de assuntos agrários - o primeiro criado no País -, que é 
composto pelo Sr. Cássio, pelo Ministério Público, por intermédio do 
Sr. Afonso, pelo representante do Procurador-Geral do Estado e pelo 
representante da Polícia Militar. Também foi criada a Delegacia para 
Assuntos Agrários em nosso Estado. 

Logo, existem conflitos por toda a parte, mas os senhores hão de 
convir comigo que em Minas Gerais, graças a Deus, a esse fórum e 
ao bom-senso dos movimentos, não houve nenhuma morte. Porém, 
os conflitos devem continuar existindo para que se demonstre a 
necessidade da reforma agrária, tão importante para a democracia em 
que vivemos. 

Mais uma vez, agradeço ao Presidente desta Casa, na pessoa do 
Deputado Gil Pereira, a oportunidade. Espero que não fiquemos 
apenas na conversa, mas que haja propostas concretas de 
investimentos, porque as pessoas querem trabalhar e não têm o 
principal, que é o instrumento de trabalho. 

Por fim, registro a dificuldade passada pelos municípios onde 
existem assentamentos, porque, se não houvesse essa parceria, hoje 
os assentamentos se encontrariam numa situação muito pior, já que 
os municípios oferecem educação e assistência à saúde. Portanto, 
estão sobrecarregados. 

Para finalizar, esses assentamentos devem ser feitos por meio de 
três binômios: Governo Federal, Governo Estadual e os municípios. 
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Que Deus proteja a todos vocês para que a nossa luta não seja em 
vão, a fim de que possamos olhar o amanhã e ver um País melhor. 
Que não fiquemos apenas no discurso de reforma agrária. Muito 
obrigado. 

Palavras do Sr. Marcos Kowarick 
Bom dia, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, representantes do 

movimento social, senhoras e senhores. Trago, em primeiro lugar, as 
desculpas do Presidente do INCRA, Dr. Rol! Hackbart. Pela 
intensidade dos trabalhos deste final de ano, o próprio Conselho 
Diretor do Instituto está com a agenda aberta desde quinta-feira, para 
tomar as últimas decisões a respeito das desapropriações e 
aquisições de terra. Como vocês sabem, o Orçamento será fechado 
em 15 de dezembro, e, se não forem tomadas com rapidez as 
providências necessárias, perderemos uma grande quantidade de 
recursos passíveis de serem aplicados na reforma agrária, ainda este 
ano. 

Exmos. Srs. Deputado Gil Pereira; Secretário Marcelo Gonçalves; 
Deputado Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem a 
este fórum técnico, a quem parabenizo pela iniciativa em nome do 
nosso Presidente; Marcos de Abreu e Silva; Marcos Helênio; Luís 
Antônio Chaves; Alexandre Antônio de Miranda; Alvimar Ribeiro, farei 
uma exposição sintética para situar a compreensão deste Governo a 
respeito da reforma agrária. 

Antes, quero fazer algumas considerações. O lançamento do plano 
e das metas do Governo foi feito pelo Presidente Lula na última sexta-
feira, na presença de quatro mil lideranças de trabalhadores rurais e 
de toda a equipe governamental, no Parque da Cidade, em Brasília. 
Foi anunciada meta de assentamento de 400 mil famílias até 2006, 
por meio da desapropriação das terras improdutivas, e 125.500 
famílias, por meio da aquisição de terra pelo crédito fundiário, além da 
regularização fundiária de todas as ações decorrentes da concessão 
desse benefício a 500 mil famílias. Essas são as metas mais gerais 
anunciadas pelo Presidente da República. 

Tomemos por base o plano elaborado pelo Dr. Plínio, intelectual e 
militante da reforma agrária bastante respeitado no País, e sua 
equipe. Esse plano foi debatido exaustivamente por mais de três 
meses no INCRA e no Governo, principalmente com a Fazenda e o 
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A primeira é resgatar os compromissos de campanha do Governo 
Lula, cujo programa Vida Digna no Campo define a concepção de 
reforma agrária deste Governo. Uma reforma agrária ampla, 
massificada e não pontual, atomizada, em que a figura isolada do 
assentamento é o retrato que temos hoje. Uma reforma agrária com 
ordenamento territorial, baseado no zoneamento econômico e 
agroecológico que todos os Estados do País têm ou estão concluindo. 

A segunda é entender a reforma agrária não como um programa 
social, de compensação social. Investe-se muito no capital, na 
concentração de terras, na mecanização, nos avanços tecnológicos 
da agricultura e dispensa-se a mão-de-obra. Assim, sobram 
trabalhadores nesse processo, como há 500 anos. Depois, dá-se uma 
cesta, uma política compensatória qualquer. Não é essa a concepção 
e não será essa a nossa ação. 

Nosso programa é um programa de Estado para l!esenvolver postos 
de trabalho no campo, contribuir com as políticas de soberania 
alimentar, de combate à pobreza e de consolidação da agricultura 
familiar. A agricultura familiar deixa de ser um problema para o País 
para se tornar objeto de políticas públicas para o seu fortalecimento e 
desenvolvimento. 

A reforma agrária é fundamental para dinamizar as economias locais 
e regionais. É uma luta histórica, colocada, àquela época, como 
prioridade estratégica do Governo, que tem no seu centro o 
desenvolvimento nacional, da soberania deste País, e o combate à 
exclusão social. 

A reforma agrária teve um período crescente de 1995 a 1998, dentro 
dessa concepção de assentamentos, tendo avançado no segundo ano 
do Governo Fernando Henrique Cardoso. Entretanto, como mostra o 
gráfico, de 1995 a 2003 a execução orçamentária da reforma agrária 
tem sido decrescente. 

Em 2003, no primeiro ano da reforma agrária do Governo Lula, o 
centro da ação do Governo foi a estabilização da economia brasileira, 
para se evitar um colapso e apontar para o crescimento sustentável, 
vetor maior do nosso desenvolvimento, combatendo o desemprego, 
as desigualdades sociais e, conseqüentemente, a exclusão social. 
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Então, até setembro, tínhamos 21.693 assentamentos em 

processamento d~ntro do INCRA; e, com o processo desapropriatório, 
83.886 famílias. E por isso que temos pressa e queremos terminar o 
ano com o aumento significativo dessa meta. 

A violência no campo é fruto desse processo de exclusão e da 
dificuldade econômica por que vêm passando os agricultores 
familiares, e a própria economia do País tem crescido. O número de 
mortos aumentou nos últimos anos. De 2001 a 2003, esse número foi 
crescente, chegando a 32 mortes no campo. 

Famílias acampadas no Brasil: estamos trabalhando com 171 .288 
famílias, segundo levantamentos de que o Governo dispõe. Aí, temos 
a localização espacial dos municípios onde há acampamentos. Esse 
mapa demonstra claramente que nos Estados onde existe maior 
concentração de terras improdutivas há maior concentração de 
acampamentos. Vê-se que o problema é nacional, excetuando-se a 
região próxima de Manaus. Não é um problema regionalizado. 

Quais são as diretrizes que ainda devemos apontar nesse breve 
diagnóstico? O País, que é a 10a economia do mundo, mantém, por 
causa dessa situação, a 76a colocação em desenvolvimento humano 
e índices sociais. Também há no País 6.100.000 de pessoas em 
situação de pobreza absoluta; mais da metade delas encontra-se em 
situação de indigência, ou seja, 3.300.000 pessoas. 

As diretrizes do plano estão aqui enumeradas: reforma agrária 
integrada a um projeto nacional de desenvolvimento. Não se trata de 
medida compensatória, mas de medida de desenvolvimento 
econômico e social. 

É uma reforma agrária massificada que vai indicar sua qualidade 
geradora de trabalho e produtora de alimentos. A agricultura familiar é, 
sim, grande produtora de alimentos. 

Dotar o Estado dos instrumentos para gerir o território nacional. Foi 
desmontado o cadastro do INCRA. Ele foi disperso dentro da 
estrutura. O País não se conhece, não dispomos de informação. No 
século XXI, não conhecemos o nosso território. Temos três números 
no IBGE que mostram a deficiência que temos do conhecimento do 
nosso território. 

A recuperação dos atuais assentamentos e a implantação de um 
novo modelo. Quando se fala em modelo, não se trata de uma forma, 
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mas de uma nova proposta de assentamento baseado na 
viabilidade econom1ca, na sustentabilidade ambiental e no 
desenvolvimento territorial. Se a reforma agrária for massificada, vai 
trabalhar territórios, vai trabalhar regiões e áreas, e não apenas 
alguns pontos. O que a reforma agrária faz é fabricar agricultores 
familiares, propiciar sua formação. Mas, se, por outro lado, a política 
de juros e a falta de apoio à agricultura familiar acontecem, vamos 
ficar, como diz o nosso trabalhador rural, enxugando gelo. 
Assentamos de um lado e a política econômica "desassenta" de outro. 
É o que acontece nítida e claramente no Sul e no Sudeste do País. 

Desenvolvimento, nessas diretrizes, de diversos instrumentos 
fundiários adequados a cada público e a cada região. Será 
regionalizada, territorializada, específica, de acordo com cada 
situação. É óbvio que, para esse nível de reforma agrária, nossas 
instituições, incluindo o INCRA, não foram feitas para isso, mas para 
assegurar a reforma agrária, trabalhando a colonização, e, em alguns 
momentos, até fazendo a anti-reforma agrária. 

Está em curso o remodelamento do INCRA, de sua concepção 
administrativa e de gestão, com adequação normativa para uma 
intervenção rápida e eficiente de instrumentos agrários. Em nossa 
instituição temos vários freios, normas e instruções que se sobrepõem 
aos cinco "S" para que o órgão não atrapalhe a execução da reforma 
agrária e obedeça às leis, com uma forma de gerenciamento mais 
moderna, efetiva e prática. 

Há necessidade de que nosso projeto seja ligado ao projeto nacional 
de desenvolvimento, de um forte envolvimento dos Governos 
Estaduais, das Prefeituras e dos movimentos sociais. 

Esse novo modelo é diferente, pois trabalha em conjunto as políticas 
públicas deste País, acabando com a sobreposição das ações de 
Estados e municípios ou a não-coordenação na ação conjunta. Para 
isso, o plano de reforma agrária está integrado às ações do IBAMA, 
da FUNAI, que tem mais de 120 mil famílias de agricultores familiares 
nas áreas indígenas, junto com os Programas Fome Zero e Luz no 
Campo, do Ministério das Minas e Energia; do BNDES, todos 
alistados, e serão acompanhados pelo Governo Federal para que as 
grandes barragens e estradas não expulsem a agricultura familiar e 
que a população do entorno desses grandes investimentos não seja 
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excluída, mas incluída no projeto. Há determinação do Governo 
Lula ao Ministro Ciro e ao BNDES para que isso ocorra. É por aí que 
se indica uma diretriz da mudança da qualidade na reforma agrária do 
Governo Lula. 

Apresentarei as metas e os custos de assentamento, para se ter 
uma ordem. Os custos básicos estão em torno de R$31.000,00 por 
família. Com o aporte de todas as demais políticas públicas, de 
energia, saneamento, chegamos em torno de R$60.000,00 por família, 
com um conjunto de custos do Estado. Agregado só à reforma agrária, 
à ação básica, o custo é em torno de R$31.000,00 por família. 

As metas estão aqui colocadas. Desculpem-me, pois uma não foi 
alterada ainda, porque isso foi aprovado na sexta-feira e não deu 
tempo para mudar o Power Point: são 400 mil famílias assentadas; 
regularização fundiária, 500 mil; crédito fundiário, 125.500 famílias, 
num total de mais de 1 milhão de beneficiados no Governo Lula. 

Prevê-se também uma segunda etapa do desenvolvimento, numa 
visão de planejamento estratégico de mais de dez anos, para atingir 
em torno de 3 milhões de famílias por meio dessa integração das 
políticas públicas do País. 

O novo modelo de assentamento significa fazer bem-feito o básico 
que as políticas públicas pretendem fazer. É fazer de forma 
coordenada e com a diretriz única de combater a exclusão no campo. 

Serão projetos regionalizados, levando em conta os grandes biomas 
brasileiros, a saber: projeto produtivo integrado com desenvolvimento 
territorial e, sempre que possível, ligado a um processo agroindustrial, 
familiar ou não; incentivo à produção e à agregação de valor, de forma 
cooperada; e formação de núcleos habitacionais. 

A implantação e o desenvolvimento do assentamento serão feitos 
em etapas distintas. O início da produção dar-se-á imediatamente 
após a entrada na área, e será garantida a assistência tecnossocial 
desde o início da produção. 

Dados sobre a renda total, conforme o tipo de propriedade: os 
últimos estudos do IBGE, da FAO e do Banco Mundial mostram 
cabalmente que a propriedade familiar, com o mínimo de tecnologia e 
sustentabilidade, é mais eficaz e mais produtiva que a grande 
exploração agrícola. Compararam o desenvolvimento regional de todo 
o País, e não o agricultor familiar do Sul com o citricultor de São 
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Paulo. 

A ocupação por hectares é muito melhor. A análise da estrutura 
fundiária ·mostra que só as terras férteis conhecidas deste País 
pertazem mais de 32.000.000ha, e estão improdutivas. 

As terras devolutas são outro grande problema de nossa Federação. 
Os Estados federados não conhecem ainda seu próprio patrimônio -
daí o fato de haver 500 mil famílias para serem regularizadas em todo 
o País. Minas Gerais é um exemplo do que acabo de dizer: possui 
aproximadamente 11 .OOO.OOOha de terras devolutas e não tem 
domínio sobre seu patrimônio. 

Estamos caminhando para, nestes quatro anos, garantir que os 
assentados, os posseiros regularizados, os arrendatários, os 
quilombolas e as populações tradicionais caminhem integrados nas 
políticas públicas, em busca da universalização da saúde, da 
assistência social com um único projeto. O objetivo é que se ponha 
fim à exclusão social. 

Uma meta bem singela desse programa é conseguir que 1 milhão de 
famílias saiam da posição de indigentes e de pobres e alcancem a 
renda familiar de três salários mínimos. 

Este fórum técnico é um grande passo para a discussão da próxima 
etapa do PNRA, que abordará os planos regionais. É a integração dos 
entes públicos e das políticas públicas com as necessidades e as 
demandas do movimento social, para que se possa, de forma 
organizada e prioritária, avançar no desenvolvimento da reforma 
agrária em cada Estado, de acordo com suas especificidades, sua 
cultura e sua base produtiva, integrando, evidentemente, as políticas 
públicas. 

O Governo brasileiro liberou R$5.000.000.000,00 para a agricultura 
familiar, desde a de alta tecnologia integrada, como a dos agricultores 
da Sadia, da Perdigão ou de qualquer outro sistema agroindustrial 
bem sucedido do País, até o agricultor familiar do Nordeste, que está 
integrado ao pequeno mercado local, em que inexiste a agroindústria. 
E isso, a juros subsidiados. 

E mais, também uma diretiva clara para os Bancos públicos de que 
se trata de dinheiro público, que tem de ser empregado com 
responsabilidade. Mas sabemos que neste País os Bancos não foram 
feitos para os pobres, não foram feitos para os agricultores familiares. 
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Esse dinheiro público tem de ser gasto com responsabilidade, mas 
a burocracia tem impedido a quitação dos débitos. Todos os Bancos 
têm a clara informação de quem está mais em dia com o crédito rural 
neste País, do ponto de vista relativo e absoluto: é quem pega menos, 
o agricultor familiar, não a outra ponta, que sempre encontrou abertas 
as portas dos Bancos e as superintendências de desenvolvimento 
regional deste País. 

Eram essas as minhas ponderações. Muito obrigado. Coloco-me à 
disposição para os debates. 

Palavras do Sr. Marcos de Abreu e Silva 
Exmo. Sr. Presidente desta reunião, Deputado Gil Pereira; 

representante do Secretário de Estado Extraordinário para Assuntos 
de Reforma Agrária, Deputado Rogério Correia, Dr. Marcos Kowarick, 
Dr. Marcos Helênio, Dr. Luís Antônio Chaves, Dr. Alexandre Antônio 
de Miranda Viana, Dr. Alvimar Ribeiro, Dr. Cássio Salomé, Dr. 
Wellington Militão, ilustres Deputados Estaduais, ilustres participantes 
deste fórum, de início, cumprimentamos o parlamento mineiro e seus 
ilustres membros pela feliz iniciativa de realizar este fórum técnico, 
que tem o propósito de debater com a sociedade mineira as ações de 
reforma agrária em curso no Estado e no Brasil. O tema é atual e, sem 
dúvida, reveste-se da maior relevância e da maior oportunidade. É um 
tema que deve ser tratado de modo menos apaixonado, procurando 
dar prevalência à razão e aos aspectos objetivamente confirmados 
pela verdade dos fatos e pelo exame que deles se fará neste 
conclave, para melhor juízo da questão. 

As colocações que ora faremos, não há razão para negar, 
sintonizam-se com o entendimento mais convergente sobre essa 
tormentosa questão no ambiente da Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil, presidida pelo ilustre conterrâneo Antônio Ernesto 
de Sálvio, bem como no âmbito das federações de agricultura e 
pecuária filiadas existentes nos diversos Estados brasileiros. 

É preciso dizer, preliminarmente, em síntese, que também não há 
porque deixar de louvar o apoio à facilitação de acesso à terra de 
todos quantos, livremente, elegem como opção de trabalho o exercício 
da atividade rural. Importante é que essa conquista se realize em 
condições tais que, efetivamente, possibilitem a prosperidade de cada 
cidadão, na exata dimensão de suas expectativas e capacitação 
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pessoal. Todavia, o que não se pode tolerar é que venham a ser 
resolvidos problemas dessa natureza ou dessa importância apenas 
pela força, pelo desrespeito e pela ameaça aos direitos dos que, 
legitimamente, já trabalham e empreendem na produção rural, 
principalmente no que tange às ofensas ao direito de propriedade e ao 
desapossamento violento e à margem da lei. O Brasil é um País 
privilegiado, sem dúvida, com grandes extensões de terras 
agricultáveis, ocupadas e ainda por ocupar. Nesse contexto objetivo, 
as políticas públicas de facilitação de acesso à terra são facilitadas, de 
início, pelo elemento mais importante para a viabilização do processo, 
que é a existência e a disponibilidade de terras. A partir disso, o que 
se reclama da competência e da inteligência dos agentes políticos e 
dos agentes públicos do País é a concepção de um projeto de política 
agrária que respeite, antes de tudo, os valores eleitos pelo pacto 
social vigente oficializado no texto da Constituição da República de 
1988, que consagrou o estado democrático de direito. 

Uma sociedade civilizada e organizada sob o regime da ordem 
democrática há de ter os mecanismos indispensáveis para assegurar 
as necessidades de cada um de seus concidadãos, para que tenham 
acesso aos bens e serviços essenciais. Com mais razão ainda deve 
dispor de instrumentos para facilitar os que querem, efetivamente, 
trabalhar e produzir alimentos, alimentos que garantirão a sua 
subsistência e renda pessoal e familiar, cuja destinação final é a mais 
nobre das missões, o abastecimento alimentar de modo geral. O 
Presidente da CNA, Antônio Ernesto de Sálvio, a esse respeito, 
manifestou, recentemente, por intermédio de artigo publicado na 
Revista Gleba, que deveriam ser criados mecanismos semelhantes 
àqueles usados para favorecer a aquisição da casa própria para se 
garantir o acesso à terra. É fundamental que os filhos dos pequenos 
produtores rurais, ao se tornarem adultos, tenham à disposição 
sistemas que permitam adquirir uma gleba de terra, para garantir o 
seu sustento e o das famílias que vierem a constituir. 

Outro mecanismo também poderia ser concedido aos assalariados 
do campo ou mesmo da cidade que tenham vocação para o trabalho 
na terra. O Governo Federal tem trabalhado nessa direção. Criou o 
Banco da Terra, uma espécie de BNH rural, mas foi infeliz quando 
indexou o pagamento desse débito ao IGP-01, cujos juros não são 
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definidos por números, mas por letras. No entanto, essa idéia 
básica precisa ser aprimorada, com forte dose de subsídio, para que 
se democratize o acesso à terra, retirando-se a ideologia radical de 
viabilização dessa questão. 

No meu entender, ousaria acrescentar que o Banco da Terra pode 
ser o instrumento de uma solução mais consentânea aos reais 
interesses do desenvolvimento nacional. Bastaria que fosse ampliado 
em seus objetivos, expurgando de suas limitações operacionais o 
preconceito de que só deve financiar a aquisição de propriedades de 
pequena dimensão, muitas vezes potencialmente improdutivas ou 
subeconômicas. O Banco da Terra deveria objetivar, em verdade, o 
financiamento da reorganização fundiária do País, de modo a não só 
permitir que novos proprietários rurais, efetivamente vocacionados e 
capacitados para o afã de produzir, tivessem acesso à terra, como 
também para permitir que os pequenos proprietários, estrangulados 
pela baixa escala de suas atividades, ampliassem suas propriedades 
com a finalidade de uma exploração mais rentável, com mais 
expressiva geração de renda e melhoria das suas condições de vida 
pessoal e familiar. 

Afinal, não se pode tratar dessa questão que compõe a política 
agrária brasileira abstraindo-se do incontestável fato de que, mesmo 
com os desajustes ou as imperfeições na estruturação do setor 
produtivo rural, como natural conseqüência da nossa evolução 
histórico-social, o resultado objetivo de seu desempenho mostra que a 
agropecuária brasileira vem trabalhando com extraordinário êxito, em 
que pese as dificuldades e os ônus que, muitas vezes, injustamente 
se impõem ao cidadão e ao empresário que lidam no campo. 

A conseqüência das conquistas decorrentes do árduo trabalho dos 
que operam na agropecuária brasileira é fruto, sem dúvida, da 
capacitação dos nossos trabalhadores e dos nossos empresários, que 
hoje sabem produzir com eficiência, graças à apurada tecnologia 
incorporada pela competente orientação dos técnicos que assistem ao 
setor. 

Segundo dados apurados através da pesquisa realizada pela CNA, 
em parceria com o Centro de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada da Universidade de São Paulo, a expectativa do 
desempenho agropecuário nacional é encerrar o ano com um PIB de 
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R$454.270.000.000,00, montante cerca de R$30.000.000.000,00 
acima do valor obtido em 2002. 

Excertos do pronunciamento do ilustre Ministro da Agricultura 
Roberto Rodrigues, por ocasião da abertura do 22° Congresso 
Brasileiro de Agrobusiness, realizado no Palácio do ltamaraty, no 
último mês de julho, em Brasília, certificam o resultado de safras 
recordes que o Brasil vem obtendo em seus principais cultivos e 
criações. Da mesma forma, confirmam a aplicação de um padrão cada 
vez mais elevado na gestão técnica e econômica no campo. Diz o 
eminente Ministro: "Os números do agronegócio brasileiro são 
importantíssimos. Mostram uma safra recorde de 115.000.000t de 
grãos neste ano. Por trás desse número há dois fatores a serem 
vigorosamente enfatizados. Um deles tem a ver com a incorporação 
de tecnologia pelo produtor rural brasileiro. Nos últimos 13 anos, a 
área plantada cresceu 12%, enquanto a produção física cresceu 99%. 
Não conheço nenhum país do mundo com importância agrícola 
equivalente que tenha realizado, sob circunstâncias tão perversas, 
essa impressionante mudança tecnológica a permitir esse crescimento 
fantástico da agricultura". 

As condições perversas referiam-se, no contexto, à violenta 
deterioração da renda do produtor rural em face do Plano Collo e do 
Plano Real. 

Por outro lado, ainda ressalta o ilustre Ministro Roberto Rodrigues: 
"O saldo comercial da agricultura no ano passado foi de 
US$20.000.000.000,00, porém o saldo dos últimos 12 meses, 
considerados até o mês maio deste ano, acumula 
US$23.000.000.000,00. Nos cinco primeiros meses do ano, houve um 
crescimento de 15% em relação ao ano passado"; com todos os 
percalços e preconceitos internos, contudo, a agricultura brasileira 
está dando certo. 

Por estar incluída na temática deste fórum, vale dar ensejo, neste 
passo, à questão ambiental, que, não obstante o reconhecimento de 
sua importância no quadro dos valores fundamentais inerentes à 
própria cidadania, injusta e preconceituosamente vem elegendo o 
produtor rural como vilão do processo de degradação ecológica no 
meio rural. 

Os que assim pensam, com todo o respeito, deixam de levar em 
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conta a história da ocupação do território brasileiro, e, mais 
especificamente, dos fatos que a própria história registra em termos 
do desmatamento no Brasil. 

Ao debruçar-se cuidadosamente no exame desses registros, 
qualquer estudioso da matéria concluirá que o que se vê é que o 
poder estatal, desde o descobrimento do Brasil, quando não foi o 
maior interessado, estimulou ou foi cúmplice de todo o processo de 
devastação ocorrido no País. 

Afinal, a história econômica brasileira começou com a extração do 
pau-brasil, precisamente em 1502, quando a Coroa Portuguesa 
concedeu a Fernando de Noronha, em consórcio com judeus 
conversos, o monopólio da exploração da rica madeira, obtendo, em 
contrapartida de razões políticas e econômicas, a defesa de 900 
léguas do litoral brasileiro contra espanhóis, holandeses, ingleses e 
franceses. A primeira Carta Régia, já em 1542, por sua vez, não teve 
outro objetivo senão defender, para a Metrópole, os interesses em 
todos os lucros com a exploração dessa riqueza natural. O monopólio 
somente terminou 357 anos mais tarde, em 1859, quando a Coroa 
Portuguesa já registrava que o volume contrabandeado era superior 
ao valor das vendas oficiais. A história brasileira registra que Dom 
Pedro I enviava para Londres enormes contingentes de madeira para 
serem leiloados, a fim de obter recursos para saldar juros da dívida 
pública externa. 

A partir de então, ainda no Império, com Dom Pedro 11, a consciência 
do Brasil, sintonizada com o estado da arte de então, estava convicta 
de que era preciso desmaiar para criar espaços para o 
desenvolvimento, que só via caminhos na agricultura e na pecuária, já 
que a industrialização ainda não era tema na agenda das autoridades 
da época. O Império não podia abrir mão das monoculturas do café e 
do cacau, porque delas precisava para alimentar o mercado de 
exportação, que era exigente e demandava maiores quantitativos de 
divisas. Em 1875, registra a história que estava totalmente liberado de 
qualquer licença prévia o corte de madeiras nas matas particulares. 
Só em 1920, sendo Presidente Epitácio Pessoa, surgiram tímidas 
manifestações de necessidade de um código florestal, que foi editado, 
pela primeira vez, em 1934, através do Decreto n° 23.793, baixado 
pelo Chefe do Governo Provisório. Esse primeiro Código reconhecia o 

L-------0------__. 



494 
mérito da preservação florestal, porém permitiu que se mentivesse 
em de suas entrelinhas que o desenvolvimento do País não podia ser 
interrompido nem dificultado; era mais importante do que a defesa 
florestal. 

Exemplo disso é a disposição explícita no seu art. 25, em que se 
assegurava o direito de exploração das florestas próximas de rios e de 
estradas para a produção de lenha. Caso o pedido de licença da 
autoridade competente não fosse deferido no prazo de 30 dias, o 
proprietário estava autorizado, automaticamente, a iniciar o processo 
de supressão florestal das áreas, uma questão que, em termos de 
análise axiológica, mostra que o desenvolvimento, em relação à 
preservação das florestas, era o que prevalecia naquela época. Em 
outras palavras, o desenvolvimento representava um valor muito 
maior do que a preservação florestal. 

Em 1965, através da Lei no 4.771, foi introduzido um novo 
disciplinamento florestal; contudo, só a partir de 1988, com a 
promulgação da Constituição, e mais intensamente após a realização 
da EC0-92, no Rio de Janeiro, é que o Brasil e o povo brasileiro, 
efetivamente, pela primeira vez, começaram a pensar mais 
consistente e racionalmente na questão ambiental, em que se insere 
com muita importância a preservação florestal. 

Preconceituosamente, entretanto, todos querem tomar o produtor ou 
o proprietário rural como os únicos responsáveis pelo processo de 
desmatamento no Brasil. Injustamente, querem fazer do produtor rural 
o vilão da desvastação florestal. Dele querem exigir até mesmo a 
recomposição de áreas de reserva legal, através de florestamento de 
áreas que desapareceram no passado longínquo, quando o estado da 
arte tornava a madeira indispensável à sobrevivência humana. 

Deve se lembrar que, quanto ao aspecto econômico, vivia a 
sociedade brasileira submetida, também em face do mesmo estado da 
arte de então, a uma economia de caráter exclusivamente extrativista, 
por falta de opção. 

A madeira, além de ter sido, no passado, a mais utilizada fonte de 
calor disponível para a sobrevivência humana, no campo ou na 
cidade, era também o principal elemento das construções coloniais, a 
exemplo dos casarias construídos e preservados em Olinda, Ouro 
Preto, Diamantina ou São Luís do Maranhão. Exatamente a madeira 
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que foi retirada da zona rural para construir as cidades e as suas 
grandes obras é a madeira sobre a qual todos os brasileiros, 
principalmente os da cidade, pisam no dia-a-dia, nos assoalhos dos 
prédios públicos e particulares, bem como em suas casas e nos locais 
de trabalho. É a mesma madeira que serviu de matéria-prima para a 
confecção dos móveis sobre os quais se alimenta, descansa e dorme 
o povo brasileiro nestes últimos cinco séculos. 

É por demais injusto, portanto, jogar-se, agora, exclusivamente 
sobre os ombros dos produtores rurais de hoje a responsabilidade e 
os ônus da restauração ou da recomposição dessas áreas devastadas 
no passado. 

A reforma agrária deve ser feita sob o signo do entendimento e da 
paz. O Brasil talvez seja a única nação do mundo que tenha reais 
condições de fazer uma reforma agrária séria e dentro da lei. Dispõe 
do elemento fundamental, que é a disponibilidade de terras para a 
expansão da fronteira produtiva. E, mais, tem legislação apropriada 
para dar execução à arrecadação pacífica de cada hectare de terra 
necessário à implementação da reforma agrária. 

Não há oposição, por parte dos atuais proprietários rurais, por 
simples oposição à reforma agrária. Eles só fazem simples restrições, 
extremamente justas e legítimas: que a reforma agrária seja feita com 
absoluto respeito à lei e à ordem; que seja instrumento de 
prosperidade e de bem-estar para todos quantos já trabalham ou 
venham a trabalhar na terra; que tenha o papel de manter, e não de 
comprometer, a importância da agropecuária no desenvolvimento 
nacional. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Alvimar Ribeiro 
Bom-dia. A CPT vê com bons olhos este debate sobre a questão 

agrária no País e no Estado. Não vou falar dos dados, que já foram 
apresentados pelo Ministério da Reforma Agrária. Quero dizer que a 
CPT vê a terra como dom de Deus e patrimônio da humanidade. Deus 
não passou escritura a ninguém; por isso, todos os homem e 
mulheres têm direito à terra, e a CPT, em sua missão profética, quer 
caminhar junto com esses homens e mulheres, do MST ou de outros 
movimentos sociais, para que sejam protagonistas da sua história. 

Podemos dizer que em 1500 houve uma reforma agrária ampla e 
maciça neste País. A partir dessa data, com a invasão do Brasil, 
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iniciou-se o conflito agrário no País. É pena que os estudiosos não 
considerem em nossa história o massacre que ocorreu e a 
necessidade de que seja feita a verdadeira reforma agrária no País. 
País algum é democrático se não passa pela verdadeira democracia: 
a democratização da terra. A partir do momento em que a terra passa 
a ser meio e objeto de negócio, o conflito se torna cada vez mais 
acirrado. Em nosso País, como já disseram os que me precederam, 
há grandes extensões de terra sem gente e inúmeros trabalhadores e 
trabalhadoras sem terra. Tudo isso é fruto de um modelo de 
desenvolvimento perverso, e até o momento o Estado não tem tido 
competência para administrar a verdadeira reforma agrária e vem 
transferindo essa responsabilidade para os movimentos sociais. 

Alguns companheiros disseram que em Minas não houve 
assassinatos. Mas houve, sim, assassinatos por causas trabalhistas, 
como os houve em Janaúba. Também há inúmeras ocupações, e 
muito conflitos se vêm acirrando em nosso Estado. Cabe cobrar agora 
a responsabilidade do Estado e do Judiciário. Aliás, temos convivido 
com os Promotores de Justiça, que, com responsabilidade, estão 
colaborando nesses grandes conflitos que tem havido ultimamente, 
especialmente no Norte de Minas. 

Estamos assistindo a um novo filme e devemos acreditar que ele é 
novo, pois já houve o. lançamento de um plano nacional de reforma 
agrária. Acreditamos e confiamos no Governo, para que, de fato, esse 
novo plano venha a atender às necessidades básicas dos 
trabalhadores, e não a uma reforma agrária de mercado - como o 
crédito fundiário e o Banco da Terra -, não idealizada por nenhum 
brasileiro, e sim por pessoas do país que mais explora o mundo: os 
Estados Unidos. As criações do crédito fundiário e do Banco da Terra 
não foram discutidas com nenhum trabalhador brasileiro; vieram com 
o intuito apenas de engordar, cada vez mais, os latifundiários do País. 

Por isso, acreditamos numa reforma agrária que atenda tão-somente 
às necessidades dos trabalhadores, pois são eles - os menores - que 
colocam alimentos à mesa do povo brasileiro e os produzem para 
exportação. Nesse sentido, é por meio dessa pastoral - odiada em 
casa, como diz D. Pedro Casaldáliga - que se caminha lado a lado 
com esse povo que grita por justiça. 

Hoje, no País, até agora, foram assassinados 60 trabalhadores. 
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Então pergunto: onde está o Estado? E os pais e filhos desse povo 
assassinado? De quem é a responsabilidade? Será que é dos 
movimentos sociais? Companheiros e companheiras, a CPT lança, a 
cada ano, o livro de conflitos no campo. Aqui não existem dados de 
nenhum latifundiário assassinado por causa de conflitos de terra, e, se 
torcermos esse livro, com certeza, sairá o sangue desse povo que 
continua morrendo por falta dessa reforma agrária tão esperada há 
mais de 200 anos. Portanto, esse é um modelo perverso, mas ainda 
temos esperança, já que o povo não se cansa de lutar, seja por via 
das ocupações, seja por vias legais. Esse povo vai à luta. 

O que significa dizer reforma agrária dentro da lei? Se o povo é a 
maioria, este não é o momento de se mudar a lei? Por que não 
cumprir, de fato, pelo menos o Estatuto da Terra feito pelos militares? 
Queremos que neste País haja verdadeira distribuição de terras, pois 
o que aí está não é a verdadeira reforma agrária almejada pelos 
trabalhadores. Então, que sejam distribuídas essas terras a fim de que 
os moradores das cidades não necessitem colocar muros ou cercas 
em suas casas e para que esse povo possa produzir e viver 
dignamente. 

Cobramos ações concretas dos nossos representantes e do Estado. 
A CPT continuará sua luta junto desse povo guerreiro que caminha 
em busca da terra prometida, e ela virá, com certeza. Sabemos que 
muitas vozes se calarão e que muitos cairão porque muito ainda está 
por vir. Mas, com certeza, milhares se levantarão e continuarão 
gritando para sair da lona preta que arde e assola as mulheres e 
homens que querem produzir. É um País não-democrático, que 
impede o povo de trabalhar; ainda não podemos dizer que atingimos a 
verdadeira democracia. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Rogério Correia 
Sr. Presidente da Comissão de Política Agropecuária e 

Agroindustrial da Assembléia, Deputado Gil Pereira, que conduz os 
trabalhos da primeira parte deste fórum técnico, senhor representante 
do Secretário Marcelo Gonçalves, Sr. Marcos Kowarick, Sr. Marcos de 
Abreu e Silva, Sr. Marcos Helênio, Sr. Luís Chaves, Sr. Alexandre 
Antônio de Miranda, Sr. Alvimar Ribeiro, companheiras e 
companheiros, este fórum técnico não foi sugestão apenas minha, 
mas do Bloco PT - PCdoB; é, portanto, iniciativa do nosso bloco de 
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Deputados. Queria, de antemão, agradecer tanto ao Deputado Gil 
Pereira, Presidente da Comissão de Agropecuária, quanto ao 
Presidente Mauri Torres, por terem assumido a sugestão de 
realização deste fórum técnico. 

Este evento acontece num momento importante porque o Presidente 
Lula anunciou o Plano Nacional de Reforma Agrária na sexta-feira 
passada. Essa feliz coincidência faz aumentar a importância deste 
fórum, e a participação do INCRA em nos detalhar o plano do 
Governo certamente facilitará os nossos trabalhos, conferindo ao 
encontro a importância que merece. 

A reforma agrária é, sem sombra de dúvida, a principal reforma de 
que o Brasil necessita. As mais urgentes, a tributária e a 
previdenciária, estão no Congresso Nacional. São as mais urgentes, 
mas não as principais. A reforma agrária é a principal exatamente 
porque é capaz de gerar mais empregos no País. Além do aspecto 
social, em termos de custos é a forma mais simples e eficaz de 
geração de emprego e renda no Brasil. Portanto, é, de longe, a 
principal reforma. 

Mas não é fácil fazê-la, não basta o desejo do Presidente. 
Justamente por isso os movimentos sociais organizados precisam 
fazer com muita firmeza o que é necessário para a reforma agrária 
caminhar, que é incluí-la na agenda prioritária do Governo. Não 
fossem os sindicatos, as federações, o MST e os demais movimentos 
colocarem o dedo na ferida e mobilizarem os trabalhadores rurais, 
certamente aqueles que não querem a reforma agrária não 
permitiriam a sua inclusão na agenda do Governo, mesmo que o 
Presidente a considerasse a principal reforma. 

Os movimentos sociais são fundamentais. As suas ocupações e 
denúncias no campo é que fazem com que a reforma agrária caminhe 
de fato, obrigando os Governos a colocarem-na na ordem do dia como 
a principal reforma. Não fossem os movimentos, provavelmente outras 
reformas seriam consideradas mais urgentes, e a reforma agrária 
continuaria parada. 

Parabenizo os movimentos sociais organizados que foram até 
Brasília para fazer com que o Plano Nacional de Reforma Agrária 
saísse do papel e fosse efetivado durante este Governo. Sem eles, 
mesmo com a vontade do Presidente, não teríamos reforma agrária 
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no Brasil. O Presidente Lula foi pressionado - é preciso haver 
sempre pressão popular - a agilizar o seu Plano Nacional de Reforma 
Agrária e, sabiamente, foi até ao acampamento do MST, na sexta-
feira, para fazer o seu lançamento, reconhecendo a importãncia da 
luta enquanto instrumento de realização da reforma agrária. 

Os temas que trataremos aqui são importantes. A questão da 
reforma agrária, dos assentamentos, não pode estar dissociada da 
questão ambiental. No início do ano que vem, discutiremos o 
zoneamento agroecológico, um projeto de lei que apresentei aqui, que 
tem recebido críticas. É importante fazermos, junto com a reforma 
agrária, a discussão ambiental. Não podemos desconhecer a 
necessidade de fazer no campo o zoneamento ecologicamente 
correto. 

Outra questão essencial, tema central do nosso seminário, é a do 
Judiciário. O Judiciário não tem sido ágil o suficiente para nos ajudar 
na realização da reforma agrária. É preciso que o Poder Judiciário 
compreenda que o direito da propriedade não pode estar dissociado 
do direito social da terra, que é a geração de emprego, de renda e 
condição de vida digna no campo. Temos de colocar o dedo na ferida 
nessa questão do Judiciário, para que a reforma agrária ande. 

Para terminar, Sr. Presidente, Deputado Gil Pereira, quero fazer 
alguns questionamentos aos debatedores que falarão sobre Minas 
Gerais. Se a meta são 400 mil assentados, quero saber do INCRA 
quantos serão por ano? Os assentamentos terão início em 2004, 
2005, 2006? Já existe uma meta estipulada anualmente? Qual é a 
meta de assentamento para cada ano em Minas Gerais? Está 
planejada a infra-estrutura nos acampamentos e assentamentos, 
como luz, água, escola? Visitei muitos assentamentos no Noroeste do 
Estado, e a situação é de muita dificuldade. 

Muitas vezes, as crianças são obrigadas a caminhar 5km, 6km a pé 
para ir à escola, porque ainda não há planejamento, estrutura, estrada 
adequada, água, luz. Temos de saber se já está sendo feito o 
planejamento dessa questão por parte do INCRA nacional e estadual. 

Portanto, deixo essas perguntas para que possamos iniciar um 
debate concreto sobre o andamento da reforma agrária em Minas 
Gerais. Agradeço a presença de todos e espero que tenhamos um 
seminário muito frutífero e que ajudemos a reforma agrária a avançar 
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em Minas e no Brasil. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Marcos Helênio Leoni Pena 
Bom dia. É um grande prazer voltar a esta tribuna, onde, durante 

oito anos defendi causas justas em nome do PT. Cumprimento o 
Deputado Gil Pereira, com quem já tive a oportunidade de trabalhar e 
que hoje está presidindo a Mesa; o Deputado Rogério Correia, Líder 
da Bancada do PT e autor do requerimento que deu origem a este 
fórum; os representantes da Confederação Nacional da Agricultura, da 
FAEMG, da Secretaria Extraordinária de Reforma Agrária, do INCRA 
nacional, do ITER e CPT que estão representados aqui na Mesa; os 
Deputados Estaduais que aqui estiveram - notamos a presença do 
Weliton Prado, do Adelmo Carneiro Leão e do André Quintão -; o 
Procurador do Estado, Romeu Rossi, que também vai fazer sua 
exposição neste seminário; e nossas bravas Promotoras do Ministério 
Público, Oras. Maria Inês e Maria Elmira, que estão desempenhando 
um excepcional trabalho no Ministério Público. Da Coordenadoria de 
Conflitos Agrários, cumprimento nosso caríssimo amigo, Dr. Cássio de 
Souza Salomé, MM. Juiz da Vara de Conflitos Agrários, que promove, 
de maneira incansável, audiências públicas com o objetivo de conciliar 
as questões de reintegração de terra; o Dr. Wellington Militão dos 
Santos, MM. Juiz titular da Vara Agrária Federal, que faz um esforço 
muito grande para desenrolar os processos, que são muitos; os 
representantes dos movimentos sociais de luta pela terra - MST, 
FETAEMG, MTL, Pastoral da Terra, movimentos sindicais -; e os 
colegas do INCRA. Por uma questão de justiça, quero dizer que, 
apesar de a iniciativa da realização deste fórum ter sido do Líder da 
Bancada do PT, Deputado Rogério Correia, sua realização se deve a 
uma solicitação do Fórum Permanente de Assuntos Fundiários. 

Talvez Minas seja o único Estado que discute a reforma agrária de 
forma sistemática com os diversos órgãos que estão atuando nessa 
questão difícil. 

O Fórum Permanente de Reforma Agrária congrega o INCRA, a 
Vara de Conflitos Agrários, a Polícia Militar, o Ministério Público, a 
Procuradoria do Estado, o IEF, o IBAMA, o ITER, a Secretaria 
Extraordinária de Reforma Agrária, a RURALMINAS e vários órgãos. 
Temos contato permanente com todos os movimentos sociais. Esse 
fórum ainda está em caráter institucional, mas, com certeza, terá 
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novos desdobramentos. 

Esse fórum tem feito uma série de propostas para agilizar e resolver 
os problemas da reforma agrária em Minas. Os impasses e 
perspectivas aqui colocados serão debatidos durante este evento. 
Temos a certeza de que os processos e procedimentos da reforma 
agrária, a legislação ambiental, o papel do Poder Judiciário no 
processo da reforma agrária e a ação dos movimentos sociais serão 
amplamente debatidos nesses três dias de convívio. Com certeza, os 
quatro grupos apresentados elaborarão as propostas, e Minas Gerais 
terá um projeto bastante consistente, vinculado ao Programa Nacional 
de Reforma Agrária, muitas vezes até ultrapassando aquelas 
propostas para agilização de sua execução. 

Trago um panorama da situação da reforma agrária em Minas 
Gerais: quantas famílias acampadas e quantas famílias assentadas. 
Sobre o que o Deputado Rogério Correia apresentou, a infra-estrutura 
dos atuais assentamentos, como está a situação da eletrificação, da 
água, da estrada; a relação com os parceiros, com o Estado e com os 
municípios; o que está caminhando e o que está emperrando. 

Peço para passar as transparências e mostraremos como está a 
situação em Minas Gerais. As regiões onde estão famílias acampadas 
são: região metropolitana, 656 famílias, há uma quantidade menor de 
famílias acampadas; vale do Rio Doce, 557; no Norte, há uma 
concentração maior, 4.542 famílias acampadas; no vale do 
Jequitinhonha, 1.431; o Triângulo Mineiro, com 3.608 famílias 
acampadas, constitui uma região preocupante; o Noroeste, com 1 .532 
famílias; e o Alto Paranaíba, com 791 famílias acampadas. Há 170 
acampamentos distribuídos em 94 municípios. Há oscilação grande 
nesse número, pois um acampamento pode ser desfeito, depois há 
reintegração de posse, e constituem-se novos acampamentos. A 
situação é realmente grave. Se não houver grande aporte de recursos 
para o número de acampados no processo que se propõe, levaremos 
mais de dez anos para assentar as atuais famílias que estão 
acampadas. 

Trouxe a relação dos projetos de assentados criados pela 
Superintendência: em 1986, 3 projetos; 1987, 2; 1988, 3; 1989, 2; 
1990, nenhum; 1991, 4; 1992, 7; 1993, nenhum; 1994, 2; 1995, 5; 
1996, 21; 1997, 26; 1998, 25; 1999, 18, 2000, 11; 2001, 26; e no ano 
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passado, 8 projetos de assentamento, o que perlaz um total de 146 
projetos de assentamento até 2002. 

Abordaremos, a seguir, o que foi realizado e o que falta realizar no 
tocante à infra-estrutura nos assentamentos. Três são os fatores 
essenciais para a viabilização dos assentamentos: água, luz e 
estradas. 

Quanto à água, no Triângulo Mineiro, 30 assentamentos foram 
atendidos, 58 ainda não; e, no Noroeste, 46 foram atendidos, 28 ainda 
não. 

O Secretário Extraordinário da Reforma Agrária referiu-se ao 
convênio de R$1.200.000,00 com a COPASA para a perluração de 77 
poços artesianos. Infelizmente, o processo está vagaroso ou quase 
parado, por falta de contrapartida. Aproveito a oportunidade para 
solicitar ao Governo do Estado que execute o convênio; caso 
contrário, perderemos os recursos, que deverão ser devolvidos. 

Quanto à eletrificação, há também algo realizado, algo a realizar e 
algo em andamento. Da mesma forma, foi firmado um convênio com a 
CEMIG. O Secretário disse que o ITER não teve recursos suficientes 
para a contrapartida, e que a CEMIG deverá absorver a demanda e 
fornecer a eletrificação esperada, embora, em projeto assinado, o 
Ministério de Minas e Energia tenha-se incumbido de providenciar a 
eletrificação de todos os assentamentos do País. Há grande 
expectativa a respeito disso. 

Quanto às estradas, há ainda muito o que fazer também. A 
dificuldade de acesso aos assentamentos é enorme. 

Esperamos implementar com o Estado e com as Prefeituras 
municipais esses três itens mínimos de infra-estrutura: água, luz e 
estradas. 

O que foi possível fazer em 2003? Instalamos três projetos de 
assentamentos, mas, evidentemente, falta a infra-estrutura. Os 
estudos ambientais para a criação de outros sete projetos estão em 
fase de conclusão. A legislação ambiental impede que se instale 
qualquer projeto sem licença prévia, e isso leva meses e meses para 
se conseguir. 

Sete projetos de assentamentos estão para ser executados até 
dezembro. O INCRA contratou estudos de viabilidade ambiental para 
mais dez áreas, com conclusão prevista para até 120 dias. O relatório 

~-----------~------------~ 



503 
de viabilidade ambiental é também necessário para a implantação 
dos projetos. 

Somam-se 1.312 famílias com acesso à terra. Além desse trabalho, 
há outras sete fazendas com decreto de desapropriação do Governo. 

Foram decretadas de interesse para a reforma agrária e estão 
apenas aguardando os procedimentos processuais que já foram 
ajuizados. 

Em que pese à capacidade operacional do INCRA estar desfalcada, 
em 2003, até agora já realizamos 44 vistorias em imóveis rurais. Mais 
5 estão programadas para serem feitas até dezembro; além de mais 
14 vistorias de avaliação - algumas feitas para analisar a 
produtividade do imóvel, e outras para verificar o custo do imóvel. 
Outras 3 serão realizadas, totalizando 66 trabalhos realizados até 
dezembro. 

No tocante ao problema da estrutura do INCRA, parece que parte da 
situação será resolvida, porque haverá um concurso público. 
Atualmente, são 134 servidores efetivos: 7 engenheiros agrimensores, 
16 peritos federais agrários, 3 engenheiros civis, 2 orientadores de 
projeto, 3 fiscais de cadastro, 14 procuradores e 87 servidores em 
cargos diversos, administrativos e médicos. Em 1990, o INCRA tinha 
em torno de 240 servidores e 1 O projetos de assentamento; hoje são 
quase 150 projetos de assentamento e metade do quadro operacional. 
Há os trabalhadores terceirizados, que desempenham funções de 
manutenção, limpeza, etc. 

Os desafios maiores que enfrentamos são a morosidade do 
processo judicial. Não queremos criticar o Poder Judiciário. O Sr. 
Wellington é o Juiz titular; trabalha sozinho e tem outras funções na 
Vara Federal. Sabemos de sua preocupação, porque muitos 
proprietários conseguem liminares, às vezes até impedindo vistorias; 
conseguem alterar laudos de perícias, de modo que a propriedade 
que em um laudo foi considerada improdutiva, em outro é considerada 
produtiva. Nossas equipes técnicas são reduzidas, assim como a 
frota, cuja renovação aguardamos. 

Além disso, há os entraves naturais da legislação agrária. Muitas 
vezes, não se encontra o proprietário para notificar que sua fazenda 
será vistoriada; terras devolutas em áreas desapropriadas ocasionam 
demora no processo judicial; demora na concessão de licenciamento 
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ambiental de áreas já emitidas na posse. Houve a emissão, mas, 
como falta o licenciamento, não se podem liberar os recursos. Esses 
são os grandes desafios que enfrentaremos. Temos de debatê-los e 
tentar agilizar o processo. 

O orçamento federal para a reforma agrária foi muito reduzido, está 
muito pequeno, e esperamos, para o ano que vem, muito mais. Por 
mais boa-vontade que tenham o Luís Chaves e o Marcelo Gonçalves, 
os convênios estão emperrados. As Prefeituras que recebem o 
Imposto Territorial Rural precisam ter uma participação maior. Os 
municípios precisam ajudar na infra-estrutura. São esses os desafios, 
mas temos a esperança de que a reforma agrária irá caminhar no 
Governo Lula com a participação efetiva, firme, dos movimentos 
sociais de luta pela terra. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Luís Antônio Chaves 
Sr. Presidente, componentes da Mesa, representantes dos 

movimentos sociais e todos os presentes, essa iniciativa, elogiada por 
todos, tem o objetivo de identificar a real situação da reforma agrária 
em Minas Gerais e buscar soluções. Esperamos sair daqui com 
alguns avanços para que possamos fazer frente a essa situação 
bastante divulgada, sobretudo com relação aos números. 

Gostaria que fosse exibido o mapa dos trabalhadores das famílias 
acampadas em Minas Gerais, apenas para esclarecer que não se 
trata de divergências com relação aos números que o INCRA 
apresenta e que estão na cartilha desse fórum, porque trabalhamos 
em Minas Gerais com dois INCRAS, o INCRA de Minas e o INCRA do 
entorno de Brasília. Esse INCRA de Brasília trabalha no Noroeste de 
Minas Gerais com os números que aparecem no mapa, e o INCRA 
daqui não. O número de famílias que apontamos, hoje, flutuante, 
como o Marcos Helênio disse, aproxima-se das 15.500 famílias 
acampadas. Em mais de 20 anos de assentamento do INCRA em 
Minas Gerais, ele assentou, aproximadamente, esse número de 15 mil 
famílias. No andar atual da carruagem, levaríamos mais de 20 anos 
para conseguir atender a essa demanda. 

Ora, é preocupante porque, primeiro, não se vislumbram, hoje, 
meios para se atender a uma demanda desse vulto. Temos de 
reconhecer que esse problema se agravou com o Governo Lula, em 
razão da expectativa criada de que ele faria a reforma agrária, e 
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muitos entenderam que faria imediatamente. Aliadas a isso estão 
algumas falhas que temos de reconhecer e que aponto como erros do 
Governo na condução do processo, como, por exemplo, o cadastro 
das famílias acampadas, que foi implementado pelo Governo atual. 
No Governo anterior, vimos aquele fantástico cadastro pelos correios, 
quando se propagandeou que em 90 dias o trabalhador que quisesse 
ter um pedaço de terra teria o seu desejo atendido. Em Minas, foram 
mais de 70 mil cadastros. No Brasil todo foi uma cifra absurda. E esse 
cadastro foi jogado no lixo. O Governo atual inventa também um 
cadastro, com alguns agravantes, como a promessa de prioridade no 
assentamento e cadastramento para receber cestas básicas. 

O que vimos? Saltamos de um universo, no final do ano passado, de 
seis mil famílias acampadas em Minas Gerais para mais que o dobro. 
Pessoas desempregadas do centro urbano e profissionais liberais 
aposentados que viviam mal com a sua renda fizeram fila nos 
movimentos e ocuparam uma beira de estrada, uma propriedade, 
vislumbrando, quem sabe, resolver o problema. Devemos entender 
que, não necessariamente, o desempregado tenha de buscar 
emprego no campo. É isso o que ele quer? Muitas vezes, não. É a 
situação que impõe isso a ele, que, muitas vezes, ajudará a produzir 
talvez a anti-reforma agrária porque, quando ele receber o pedaço de 
terra, verá que não era isso que ele queria, mas o emprego na cidade, 
onde está acostumado. Ele quer buscar a sua expectativa de melhora 
de vida no centro urbano e não no campo. 

Cada falha cometida no processo incentiva aqueles que se opõem à 
reforma agrária. Isso é munição para eles. Se observarmos um dos 
primeiros assentamentos em Minas Gerais - e talvez ele esteja em 
condições deploráveis -, veremos que se transforma em uma 
campanha anti-reforma agrária. Estão vendo como não dá certo? Não 
adianta. As pessoas assentadas desapareceram, sumiram, já não 
estão lá, venderam, trocaram. Costuma-se dizer que trocam por 
bicicleta, por sanfona velha, etc. É assim que funciona a anti-reforma 
agrária. 

Queremos que a reforma agrária funcione e dê certo e sabemos que 
isso pode ocorrer. Temos exemplos fantásticos em Minas Gerais, mas 
por que o número de conflitos é preocupante? Existe em Minas mais 
de uma dúzia de movimentos sociais de luta pela terra, e esses são os 
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principais. A outra dificuldade é que existem movimentos que 
surgem nas periferias, muitas vezes coordenados por um candidato a 
Vereador ou a Prefeito. Ele reúne um grupo e parte para a ocupação. 
Esse é também um problema para nós que temos a missão de 
dialogar, de intermediar e de buscar soluções. 

O outro diz respeito à criação do Fórum Permanente para Questões 
Agrárias, que hoje é tido como exemplo para o Brasil. Vemos, mais ou 
menos, como ele funciona: a Vara Agrária, o Ministério Público, o 
INCRA, a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria da Reforma 
Agrária, o ITER, a Polícia Militar e a Delegacia Especializada para 
Conflitos Agrários. Colocamos embaixo convidados específicos 
porque o fórum é aberto. No entanto, existem algumas instituições que 
participam efetiva e constantemente. Outros participam 
eventualmente. Dependendo do problema, convidamos os 
movimentos, os proprietários, enfim, outros órgãos do Governo para 
nos ajudarem a solucioná-lo. O fórum resolve o problema de imediato, 
porque consegue apaziguar os ânimos, e os números em Minas 
provam isso: um dos poucos Estados da Federação onde não 
ocorreram mortes em decorrência de conflitos agrários. Há Estados 
onde ocorre mais de uma dúzia de mortes, em decorrência dos 
confrontos. Procuramos aqui o diálogo, mas ele não resolve o 
problema, apenas adia, protela, joga para a frente. 

O INCRA, como foi visto, não tem condições e estrutura para 
atender a toda essa demanda. O que ocorre quando o Governo não 
consegue acompanhar os movimentos? A ocupação de terras 
produtivas é um processo justo e legítimo de pressão; no entanto, em 
decorrência dessa pressão, o Governo não tem condições de atender 
à demanda de forma organizada, planejada e que possa, de fato, 
resultar num assentamento digno, em que todos produzam, com 
apoio, educação, saúde, etc. E por quê? Os movimentos, no 
desespero de conquistar um pedaço de terra, pois estão na beira das 
estradas há anos, topam qualquer coisa e até pressionam o INCRA a 
desapropriar uma área. Muitas vezes, depois de desapropriada, 
percebe-se que aquela área não era ideal e que não se prestava 
àquele tipo de assentamento. Essa área é negociada nas audiências 
da vara agrária, há a negociação direta, a compra e a venda, e, 
depois, percebe-se que não era ideal para assentar aquelas famílias. 
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Vemos essa forma de pressão como um problema, pois resulta em 
assentamentos que estão embaixo de lonas há anos e não 
conseguem produzir a contento. 

Temos aqui uma demonstração do que o ITER se dispõe a fazer, 
com um exemplo do financiamento chamado Empreendimentos 
Econõmicos Solidários, para os agroindústrias, que visa a contribuir 
para o processo de reforma agrária em Minas. Esses projetos foram 
financiados, em sua maioria, com recursos da Loteria Mineira. 
Queremos retomar esse tipo de investimentos, porque tem dado certo, 
é um empreendimento que gera renda, agrega valores aos produtos e 
contribui para a fixação do homem no assentamento, trazendo 
melhores condições de vida. 

Somos cobrados em relação às terras. O INCRA já disse que Minas 
Gerais tem 11.000.000ha de terras devolutas. Por que não as 
disponibilizamos para a reforma agrária? Onde estão essas terras 
devolutas? Hoje, trabalhamos com um universo enorme de posseiros; 
o IBGE indica mais de 140 mil posseiros em 1\.11inas Gerais. Eles 
ocupam uma pequena parte de terras devolutas, são posseiros que 
sobreviveram a duras penas durante anos, talvez séculos, porque 
foram perseguidos desde a chegada dos colonizadores, que 
priorizaram o latifúndio, privilegiando quem tinha dinheiro. Os 
posseiros foram perseguidos até recentemente; esconderam-se nos 
grotões, onde as máquinas e os tratores não puderam chegar. 
Estamos titulando essas pessoas, como uma prioridade absoluta do 
Governo. Fecharemos o ano com a entrega de 2 mil títulos, que 
variam de 1 ha a 50ha. São pequenas áreas de terras, em que 
sobrevivem mal; mas, com essa titulação, poderão adquirir sua 
cidadania e buscar algum melhoramento para sua propriedade. Essa 
titulação é gratuita. No ano passado, esta Casa aprovou a Lei n° 
14.313, que prevê gratuidade total para essas famílias receberem o 
título e assim serem fixadas na terra. É uma forma de o Estado se 
redimir do privilégio concedido ao latifúndio, em detrimento dessas 
famílias que foram escorraçadas ao longo dos anos. 

Estamos destinando outra parte de terras a empreendimentos 
públicos e sociais. A maior parte delas é destinada à construção de 
escolas, quadras poliesportivas, reservas ambientais, postos de 
saúde, hospitais, clubes, parques, fábricas, galpões, enfim, há uma 
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destinação social. Pela primeira vez neste Governo, estamos 
criando reservas agroextrativistas das terras recuperadas das 
reflorestadoras - portanto, colocando-as à disposição das famílias que 
vivem no entorno e que, de certa forma, foram expulsas dessas terras 
pelas reflorestadoras. Essas famílias terão essas terras 
disponibilizadas pelo Estado, como reconhecimento dos erros 
praticados no passado. 

O grande problema dessas terras - quero chamar a atenção do 
Poder Judiciário - é que estão ocupadas e registradas em cartório. 
São os latifúndios que se formaram ao longo dos 500 anos do império 
do latifúndio. 

Muitos latifúndios se formaram a ferro e fogo, com matança de 
índios, com a exclusão de posseiros pobres, com a exclusão dos 
negros libertados de suas correntes. Em Minas Gerais chegamos a ter 
latifúndios com mais de 100.000ha. 

Essas áreas estão registradas em cartório, portanto o Estado não 
pode dispor delas imediatamente. Temos de buscar um caminho 
jurídico. E assim estamos fazendo. Estamos fazendo a investigação 
da origem daquele documento apresentado em cartório. Estamos 
localizando a origem dessa grilagem, todas feitas em conluio com 
notariais de cartório. 

O problema é que encaminhamos o processo à Procuradoria-Geral 
do Estado, que por sua vez ajuíza ação discriminatória pleiteando a 
devolução desse patrimônio ao poder público, e a justiça não se 
manifesta. Temos milhares de hectares de terras ajuizados, e a justiça 
não se manifesta. É a mesma justiça que muitas vezes emperra o 
processo de reforma agrária na ponta da desapropriação, criando mil 
formas e entraves para não desapropriar uma área, é a mesma que 
muitas vezes pede um segundo laudo para investigar a produtividade 
daquela terra, nomeando como perito um engenheiro civil. 

Temos de entender que, se a justiça não modificar essa visão 
quanto às propriedades, não vamos avançar. Não adianta termos um 
projeto fantástico do Governo se o Judiciário, por outro lado, emperra. 
A justiça tem de parar de ver a propriedade com os olhos do Código 
Civil, da propriedade absoluta, do direito absoluto sobre a 
propriedade; tem de aprender a usar mais a fantástica Constituição 
Federal, que veio, de certa forma, dar um caráter mais público e social 
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à propriedade. A desapropriação, muitas vezes, é feita em cima de 
um latifúndio que não cumpre uma função social. Essa 
desapropriação tem um caráter de premiação que recebe aquele 
cidadão que herdou as terras, muitas vezes, de quem expulsou 
posseiros, matou e saiu com a grana no bolso. Os critérios têm de ser 
modificados, dependendo do grau e da forma de utilização da 
propriedade. Por exemplo, a degradação ambiental. Temos que 
buscar o instituto da expropriação, assim como ocorre nas culturas de 
drogas, refino de cocaína, plantação de maconha. Temos que buscar 
outros meios de conquistar terras. A justiça tem de julgar as ações 
discriminatórias do Estado, porque senão vamos ouvir eternamente 
que o Estado possui tantos milhões de hectares de terra, e não 
sabemos sequer mostrar onde estão. 

O Brasil não conhece sua malha fundiária. Com 500 anos de atraso, 
estamos implementando um convênio envolvendo o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, o INCRA, financiado com recursos do 
Banco Mundial, para que façamos um cadastro fundiário nacional, e 
ele vai conhecer sua malha fundiária. Sem isso ele não vai conseguir 
desenvolver um projeto de reforma agrária sério, porque não conhece 
a potencialidade desta terra, onde estão as terras disponíveis, as 
condições em que se encontram, os bolsões de pobreza, de 
minifúndio. Não se fala em desapropriar minifúndio porque o Estatuto 
da Terra já previa a reorganização fundiária. O objetivo da reforma 
agrária era acabar paulatinamente com o latifúndio e o minifúndio. O 
Nordeste tem muitos bolsões de minifúndio de 1 ou 2ha. Não 
sobrevivem. É uma miséria absoluta no campo. Também temos de 
reordenar esse minifúndio. 

Mas, repito, o latifúndio tem de ser atacado; temos de quebrar a 
espinha dorsal desse latifúndio que se implantou a ferro e fogo. Não 
estou discutindo se a propriedade é produtiva ou não; simplesmente 
não podemos conviver com latifúndios que são maiores do que um 
país. Aliás, país algum do mundo conquistou usa independência 
econômica sem atacar a raiz do latifúndio. Então, vamos buscar 
construir não o império do latifúndio, mas o império da justiça social, 
onde todos possam viver tranqüilos e com alguma dignidade. 

Queremos trazer para o debate, portanto, a sugestão de que se 
proponham alterações na legislação, por exemplo, relativamente aos 
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entraves ambientais. Não se pode colocar um empreendimento 
econômico de um grande projeto, com 50 pivôs centrais sugando 
água do rio, ou o projeto de uma enorme agroindústria no mesmo 
patamar de um assentamento com dez famílias. Mas a área ambiental 
os nivela. O licenciamento ambiental, com toda aquela burocracia, 
coloca-os no mesmo patamar. E posso dizer que há inúmeros projetos 
dependendo apenas do licenciamento ambiental. 

Bem, o tempo é curto, e gosto de ser rigoroso. Portanto, encerro 
aqui a minha exposição. 

Palavras do Sr. Alexandre Antônio de Miranda Viana 
Sr. Presidente, Deputado Gil Pereira, demais membros da Mesa, 

representantes dos movimentos sociais, senhoras e senhores, 
gostaria de dizer em poucas palavras que a FAEMG apóia o programa 
de reforma agrária. O Dr. Marcos de Abreu expôs muito bem, no início 
desta sessão, os pontos de vista da Confederação Nacional da 
Agricultura, comungados pela FAEMG, na defesa de uma reforma 
agrária feita dentro da lei e da ordem. ' 

Ao longo desta reunião, ouvimos alguns pronunciamentos sobre a 
necessidade de se modificarem leis, e certamente esta Assembléia e 
o Congresso Nacional são o fórum próprio para que se faça isso. 
Apenas gostaríamos de registrar que não concordamos com ações 
ilícitas e não as apoiamos. E penso que, sendo a Assembléia 
Legislativa uma Casa de onde se emanam as leis, ela também haverá 
de concordar com que as invasões de terra, muitas vezes feitas de 
forma arbitrária e violenta, é que provocam os chamados conflitos 
agrários. Nós, da Federação, julgamos que cada produtor deste 
Estado deve apoiar o Programa Nacional de Reforma Agrária, como 
proposto pelo Presidente Lula e aqui apresentado de forma sucinta 
pelo representante nacional do INCRA, Dr. Marcos Kowarick. 
Achamos que se trata de um programa da maior sensibilidade, de 
considerações oportunas, que certamente encontrará respaldo em 
todas as lideranças de proprietários rurais deste País. 

Mas, como este é um fórum de debates, queremos expor o nosso 
entendimento de que visões distorcidas, como as de que a terra é 
dádiva divina e as cercas são abomináveis demonstram o 
desconhecimento e o despreparo de quem nunca labutou na terra. 
Como já foi dito aqui, este País tem conseguido êxito, com números 
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expressivos, apesar de estarmos inseridos no mercado 
internacional por meio dessa famigerada ALGA, que só defende os 
produtores dos países ricos e que quer nos subordinar a seus 
interesses e dificultar o comércio dos produtos nacionais. 

As cadeias produtivas da soja e do milho, no Brasil, merecem os 
nossos aplausos. Por isso, não nos esqueçamos da agricultura 
familiar. Recentemente, nesta Casa, aconteceu a CPI do Leite - Minas 
Gerais é o maior produtor nacional de leite -, que comprovou as 
dificuldades desse segmento. Ainda sobre o café, por uma sina, Minas 
também é o maior produtor nacional. Digo isso apenas para citar 
esses dois produtos que têm encontrando grande dificuldade de 
sobrevivência no País. Um leite vendido a R$0,40 não paga os custos 
de produção, e os produtores certamente terão de diminuí-la para que, 
com menor oferta, consigam melhores preços no mercado. 

Atentamente ouvimos o Sr. Marcos Kowarick externar que um 
programa nacional de reforma agrária deve estar ao lado de um 
programa de estabilização da economia. Ele está certo, é isso mesmo, 
já que o consumo seria muito maior, caso tivéssemos no nosso País 
maior renda e maior consumo em todas as áreas. Porém, ao longo 
dos últimos anos, este País experimentou um crescimento próximo de 
zero, e isso tem trazido dificuldades para os produtos que não são 
exportados, uma vez que a nossa população não pode consumi-los. 

Então, à Federação da Agricultura externa o nosso apoio a 
programas feitos dentro da lei e dentro da ordem. Muitas vezes, 
aqueles que julgam uma ação possessória se esquece de que o 
produtor rural tem como meio de sobrevivência apenas a terra, que é 
a sua casa e a sua forma de trabalho, enquanto eles moram em casas 
luxuosas. E, por outro lado, existem ainda os que moram debaixo da 
ponte, em condições subumanas, mas que nem por isso julgarão que 
as pessoas devem ceder um espaço de suas casas para resolver o 
problema social. Esse problema é muito mais amplo, por isso 
devemos debatê-lo de forma democrática, como está sendo feito aqui. 
Portanto, cumprimento esta Casa pela iniciativa para encontrarmos as 
soluções adequadas. Muito obrigado. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Daremos início aos debates. A Presidência 

informa ao plenário que os participantes poderão formular perguntas 
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aos expositores oralmente ou por escrito, mediante inscrição 
prévia. Para agilidade do debate, solicitamos que se identifiquem, 
sejam objetivos e sucintos, ficando dispensada a formalidade das 
saudações pessoais. Cada participante disporá de até três minutos 
para a intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as 
respostas. Avisos de interesse geral: a ata deste fórum técnico, 
contendo a transcrição completa das exposições dos debates, será 
publicada no jornal "Minas Gerais", no "Diário do Legislativo", na 
edição do dia 6/12/2003. Aos interessados em gravar em vídeo as 
reuniões do Fórum, esclarecemos que não será possível fornecer 
cópia das gravações, porque haverá reprise do evento pela TV 
Assembléia. As datas e horários da reprise na TV Assembléia serão 
as seguintes: primeira parte do dia 24/11 , reprise no dia 28/11, sexta-
feira, às 9 horas; segunda parte do dia 24/11, reprise também no dia 
28/11, às 14 horas; a parte do dia 25/11 será reprisada no dia 29/11, 
sábado, às 12 horas; e a plenária final de hoje, dia 26, será reprisada 
no dia 30/11, domingo, às 12 horas. Esses são os horários para os 
que quiserem gravar o Fórum. Lembramos aos participantes que será 
fornecido certificado a quem confirmar presença em duas plenárias. 
Quem ainda não carimbou o crachá deverá fazê-lo quando sair do 
Plenário. 

Debates 
O Sr. Presidente - Temos em mão três perguntas dirigidas ao Sr. 

Marcos Kowarick. A primeira é de Lúcio José Vieira, da UFMG: "O 
senhor menciona o valor de R$65.000,00 para a família assentada. 
Que avaliação faz desse valor? É um dos entraves para a reforma 
agrária?". A segunda é da Vara Agrária Estadual: "Quais as ações 
concretas a serem implantadas pelo Governo Federal para a 
viabilização do 2° Plano Nacional de Reforma Agrária?". A terceira 
questão é de Hosana de Faria, do Sindicato Rural de Buritis: "Em vista 
do princípio da paz no campo, tão pregada pelo Presidente Lula 
durante a campanha, como fica a propriedade produtiva, tão 
facilmente invadida ou ameaçada no Noroeste de Minas, que cumpre 
sua função social nos aspectos ambientais, de geração de empregos 
e tributos?". 

O Sr. Marcos Kowarick - Queria trazer uma informação. Para 
entender o plano de reforma agrária como programa de 
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desenvolvimento da agricultura familiar, uma opção política e ética 
dessa frente que ora conduz os destinos da Nação, quero dizer que 
hoje, no Ministério da Agricultura, temos uma das raras vezes em que 
o Presidente da Organização das Cooperativas do Brasil é produtor, 
engenheiro-agrônomo de quatro gerações em São Paulo, sem ligação 
nem com latifúndio nem com banqueiros. Em segundo lugar, no 
Ministério da Indústria e do Comércio, um dos mais importantes do 
País, está o Ministro Furlan, que é o Presidente da Sadia, um dos 
mais bem- sucedidos sistemas de agronegócio do Brasil, integrado em 
Santa Catarina ao agricultor familiar de maior rentabilidade do País, o 
qual não tem produção ligada ao latifúndio. Isso indica claramente, 
juntamente com o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel 
Rossetto, uma postura clara com vistas ao desenvolvimento da 
agricultura do País. 

Queria complementar dando mais uma informação até para a CNA e 
para a própria Federação dos que realmente são produtores no País, 
que estão fazendo a grandeza da produção e a abertura de mercados, 
que o Presidente Lula tem como assessores e Ministros esses 
produtores. Não são os banqueiros que estão ao lado do Presidente 
da República na OMC e nos grandes fóruns discutindo a integração 
soberana do Brasil no mercado internacional. 

Essas são questões centrais. Não há possibilidade de um 
desenvolvimento isolado deste País. O mundo está integrado, embora 
de forma perversa, sob a dominação unipolar de uma ditadura, de 
uma economia e de uma moeda. Mas esse quadro está sendo 
modificado por meio dos blocos regionais, por meio das articulações 
que este Governo tem feito prioritariamente, colocando como carro-
chefe a agricultura, a agroindústria e a indústria do País em 
negociações duras, difíceis, mas que têm alcançado êxito. Em 
contraposição, forma os blocos do G-3, do G-5 e do G-30, que foram 
ridicularizados pelo tradicional bloco do G-7, mas que hoje estão 
conseguindo grandes espaços. É importante registrar que o nosso 
superávit nas exportações se deve à grande abertura de mercados na 
China, na Índia, na África do Sul e na Europa. É uma nova forma de 
colocar o setor como alavanca do desenvolvimento do País, e não o 
setor usurário, que só ganhou nos 500 anos com a mais perversa 
acumulação de riquezas do mundo. 
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Não se justifica uma nova vistoria na questão agrária. Os índices 

de produtividade que nós, engenheiros-agrônomos, verificamos no 
campo são os de 1970. Ou seja, para que o agricultor seja produtivo, 
basta produzir 900kg por hectare de arroz de sequeiro; no Sul e no 
Sudeste, no máximo 1.300kg por hectare. Pela lei, isso é considerado 
produtivo. Precisamos do apoio dos produtores para mudar essa 
situação. O milho, 600 kg por hectare, no máximo, 1.900 kg por 
hectare. Isso é metade do que um agricultor comum produz sem 
grandes tecnologias, sem grandes investimentos. O café, 1 tonelada 
por hectare. Só se for depois de uma geada forte. Por que rever a 
toda a hora esta questão da produtividade, se os índices são os mais 
baixos desde a década de 70? Há grandes avanços nesse sentido. 

Respondendo ao Deputado Rogério Correia, o plano é uma 
proposta, não é uma imposição. Depois de ouvir a sociedade, o 
Governo, por meio de seus estudos e levantamentos, além do seu 
compromisso com a Fazenda, com o Palocci e com o Mantega, 
fechou com essa proposta. É claro que, com o crescimento 
econômico, teremos maiores possibilidades. A proposta é realizar, em 
quatro anos, o dobro do que foi feito em nove, quando a reforma 
agrária começou a ser feita no País. O compromisso não é pequeno. 
Quarenta por cento dos recursos viabilizados pelo Banco Mundial são 
do Tesouro Nacional. Esses recursos são para a regularização 
fundiária, para o combate à grilagem, para a arrecadação de terras de 
titulação, são vultosos. Pretende-se fechar em dez anos o que não se 
fechou em 500. Esse é o compromisso do Governo. Isso vai ter 
investimento em carro, em sistemas de georreferenciamento, de 
mapeamento, em solução de conflitos de limites e divisas e em 
combate efetivo à grilagem. É preciso avançar, de mãos dadas, com o 
Judiciário, visando ao desenvolvimento com ética política e com ética 
social e ao resgate da cidadania. Um País que é república apenas há 
120 anos e está há 121 anos do fim da escravidão não teve sequer 20 
anos de democracia plena. Refiro-me ao campo político, porque, no 
campo econômico, ela não existe. 

Temos uma ditadura no campo econômico que é a ditadura da 
exclusão social, que parte das próprias obras executadas pelo 
Governo e pelas formas de financiamento. Ninguém vai para a frente 
com essa exclusão. Temos 45 milhões de pobres. Objetivamente, 
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existem estudos, e nossas metas são atingir 100 mil no ano que 
vem, 125 mil em 2005 e 125 mil em 2006. Essa é uma proposta para 
a criação de um movimento massivo, com a estruturação do PRONAF 
de uma forma mais organizada e com a modificação das normas 
bancárias internas em termos de garantia para o pequeno e médio 
produtor, que possibilite o tratamento diferenciado no IBAMA. Muitas 
vezes, o ente público é atacado pelo próprio ente público. O IBAMA 
não consegue licenciar todos os agricultores familiares, que são mais 
de 12 milhões. Na verdade, estamos trabalhando contra a exclusão, e 
é preciso considerar o assentamento como unidade produtiva, com 
uma licença ambiental duradoura. Depois, a fiscalização continua. 

Portanto, as metas são essas. Caberá a este fórum saber o que 
existe dentro das terras devolutas e quais são os compromissos 
financeiros para a desapropriação, a fim de definir melhor o plano 
regional de reforma agrária. Tenho certeza de que o nosso Presidente 
Rolf tem interesse em participar da construção desse plano, porque 
Minas Gerais precisa avançar muito na desconcentração fundiária. 

A questão dos R$65.000,00 por família não é um entrave, porque a 
base é R$31.000,00, e o que é preciso é compatibilizar como um 
programa de Governo. Não falo de um programa do Governo Lula, 
mas de um programa de Estado que envolva a União, os Estados e os 
municípios. O que é reforma agrária? É o desenvolvimento regional e 
municipal e o combate à exclusão, responsabilidade de todos os entes 
políticos. O Governo Federal tem apenas o monopólio da 
desapropriação. Serão garantidos os recursos para bancar as 
benfeitorias e o processo. Mas o fornecimento de água e energia e a 
construção de estradas não são obrigações de todo setor público? Ou 
é uma obrigação exclusiva da União dentro dos Estados, só porque 
ela interveio? Não; é um espaço político do município, que tem que 
estar integrado ao Conselho Municipal do PRONAF, discutido e 
aplicado. 

É preciso desenvolver essa política pública integrada, e esta é a 
primeira vez que o Governo Federal anuncia e se propõe a integrar 
suas políticas. Reconhecemos que as políticas começam a ser 
divididas por meio dos grandes blocos de ministérios, cada um agindo 
por conta própria nos Estados. Por isso, o dinheiro para a luz do 
campo, o cartão de combate à miséria e à fome do Ministério de 
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Segurança Alimentar, as ações integradas de saneamento e tudo 
que faz parte da reforma agrária irá para o desenvolvimento rural e a 
agricultura familiar. E acho que o custo ainda é bastante razoável. 

Também acho importante o desenvolvimento da Vara Agrária. É 
necessário que ela comece a trocar opiniões e a se especializar. Tem 
perito ganhando R$15.000,00, R$20.000,00 por vistoria. Não estou 
criticando o trabalho técnico, mas a vistoria não poderia ser feita por 
um técnico do INCRA? Será que quando o Governo Federal coloca 
um técnico com o mesmo CREA do outro para fazer uma avaliação 
não tem fé pública? O que o Governo Federal diz não merece fé 
pública? 

Terá fé pública um outro lado, um outro preço de levantamento que 
onera o cofre público deste País? Das duas vistorias, uma que não 
custa nem R$1.000,00 aos cofres públicos, e a outra sai por 
R$15.000,00. Há Estados em que cada avaliação sai por 
R$20.000,00. Temos de discutir essa produtividade colocada aqui por 
uma questão de racionalização do custo público. Se tirarmos a 
gordura da competição entre os órgãos públicos, a falta de 
objetividade e de ação conjunta, economizaremos nesse processo, 
por dados já levantados, no mínimo 40%, que é o dinheiro que a 
máquina come. Isso em Minas Gerais. 

Terceiro, a propriedade produtiva está mais do que garantida na 
Constituição e no plano de reforma agrária do Governo Lula, pela 
produtividade que falei aqui, de 1970, e pela legislação. O Código Civil 
tem um artigo específico sobre a questão do direito à propriedade 
rural, que é para atender à função social, ambiental, de lazer, 
desenvolvimento, etc. O Código Civil não tem contradição com o que 
está no Estatuto da Terra. Tem um instrumento sobre a propriedade 
urbana, "stricto sensu", utilizado para defender essa outra visão. Aí a 
questão é diferente. 

As desapropriações, o TDA e as benfeitorias estão sendo pagas por 
um preço superior ao que o INCRA avalia, pela tabela do CREA. Se 
houve manifestação do poder público quanto ao interesse social de 
uma propriedade, é porque realmente ela é improdutiva, não tenho a 
menor dúvida disso. A propriedade produtiva, até prova em contrário, 
está sendo muito bem garantida pelo Poder Judiciário deste País e até 
pela sociedade, que não tem domínio desses índices. 
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Pelas metas colocadas, as instituições públicas estaduais e o 

Governo Federal são parceiros na reforma agrária de Minas. É preciso 
que, neste fórum, o IBAMA e o DNPM tenham assento permanente. 
Todas as instituições públicas federais serão convocadas a vir aqui, 
pelo Presidente Lula, para trabalharem essa questão como um plano 
de Governo e não do INCRA, que, sozinho, não faz nada. É uma 
proposta de desenvolvimento regional, eqüidade social, de cidadania 
no campo, onde o analfabetismo é maior. Todas as endemias que se 
arrastam por centenas de anos neste País são fortemente 
concentradas no campo. A cidadania tem de vir em conjunto, e isso é 
uma nova política. 

Os Prefeitos daqui já devem saber que vários assentamentos estão 
elegendo seus Vereadores. Em vários municípios os Prefeitos vieram 
dos assentamentos neste País inteiro. É uma nova realidade política, 
porque cidadania é participação política, organização social e política 
do nosso povo, pelo caminho que ele escolher, pelo partido que 
quiser, não deixando de ter como objetivo o desenvolvimento, com 
todas as correntes políticas progressistas e que querem o fim da 
exclusão no campo com a reforma agrária. 

A Sra. Marcilene Aparecida Ferreira - Discordo do representante da 
FAEMG. As 15.500 famílias acampadas em Minas Gerais que 
ocuparam terras praticaram ações legítimas, que são o instrumento de 
pressão dos movimentos sociais para consolidar no País o estado 
democrático de direito. 

Indago do representante do INCRA nacional até quando será 
mantida a medida provisória que criminaliza os movimentos sociais e 
suas ocupações. Compactuar com tal medida provisória é perder de 
vista o acesso à terra como um direito do homem. 

O Sr. José Fernandes Pacheco- Ao acordar, conversei com Deus e, 
embora não Lhe tenha pedido autorização para falar em Seu nome, 
ainda assim usarei Sua palavra. 

Levantou-se aqui dúvida se a terra é ou não dádiva de Deus. A terra 
não é dádiva de Deus, mas a Ele pertence. Deus não a deu para 
ninguém. 

Três textos bíblicos ajudam-nos a entender a verdade: "Do Senhor é 
a terra e sua plenitude, e o mundo e os que nele habitam."; "A terra 
não será vendida perpetuamente." (Levítico, capítulo 23, versículo 13); 
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e o último, talvez o mais antigo exemplo de reforma agrária do 
mundo, conta que Abraão e Ló, para pôr fim à briga entre seus 
empregados por causa de água, dividiram a terra em lado esquerdo e 
lado direito, seguindo cada qual uma direção. 

Nas reuniões preparatórias deste seminário, ouvimos os maiores 
absurdos a respeito da forma de se organizar a propriedade da terra. 
Ora, esse é um problema nosso. A coisa é realmente difícil, mas há 
solução. O que está acontecendo é que estamos sacralizando 
determinados absurdos. No Estado, por exemplo, pululam donatários 
de sesmarias. Isso é que precisa mudar. A maioria dos conflitos 
agrários está baseada na mesquinharia. 

Deixo meu protesto. Usar princípios universais para resolver 
problemas acumulados por anos não é o melhor caminho. 

A Sra. Luzia Maria Alves de Castro - Sr. Secretário de Estado 
Extraordinário para Assuntos de Reforma Agrária, preocupou-me ouvir 
falar em eletrificação rural e não em saneamento básico. 

Sabemos que no Brasil, a partir do momento em que começou a 
haver saneamento básico, as pessoas gradativamente pararam de 
adoecer. Nos assentamentos e nas ocupações, não existe infra-
estrutura nem água potável, o que faz com que as pessoas adoeçam. 
E são seres humanos, como nós. Como será essa moradia oferecida 
aos assentados? Qual será a ajuda do Governo? Não adianta ganhar 
terra e não receber incentivo. Isso me preocupa muito. Se o Governo 
dá a terra, mas não oferece condições de trabalhar, o assentado 
repassará a terra. 

Sempre me preocupo com a moradia digna também nos centros 
urbanos. Essas moradias têm de ser preocupação do Estado. O 
pessoal fica debaixo daqueles plásticos chamados de lona, o que é 
subumano. Não se falou sobre como serão essas moradias dignas. 
Essas são as minhas maiores preocupações - saúde, moradia e 
direito do ser humano. Muito obrigada. 

O Sr. Marcos Kowarick - A medida provisória é uma questão 
bastante polêmica, mas ainda não há nenhuma proposta concreta 
para derrubá-la. Tenho a certeza de que isso está ligado à correlação 
de forças e ao entendimento da sociedade sobre retirar ou não essa 
medida, que tem força de lei. 

Do ponto de vista da discussão do plano de reforma agrária, se for 
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realizada nos moldes aqui colocados, muitos desses problemas 
serão superados. No fundo, é uma questão política de correlação de 
forças sobre o levantamento do debate. É preferível o Governo 
Federal fazer o que vem fazendo e implementar o desenvolvimento da 
economia com um novo plano para o ano que vem, até 2006. Ao lado 
disso, também se ir começar a trabalhar a questão das modificações 
legais. A pauta nacional inclui reformas de outro nível. 

Sobre a questão concreta do desenvolvimento, temos uma visão 
clara dos problemas que vão surgindo com a proposta de reforma 
agrária. Para os assentamentos, numa visão de parceria com o 
Governo do Estado já estão alocados recursos para a execução este 
ano. Do total, 25% têm de ser do Estado; o restante é do Governo 
Federal, para que possa planejar e atender as demandas, não só 
federais como também estaduais. 

Quando o Governo põe à disposição o dinheiro para energia, 
saneamento básico e abastecimento d'água nos assentamentos, as 
duas companhias estaduais, a CEMIG e a outra, se'capitalizam. 

Mas, para as empresas continuarem fornecendo serviço, entrega-se 
aquele patrimônio de postes, energia e transformadores para elas 
faturarem. Isso significa capitalização da empresa. Se houver mais um 
recurso nisso, melhor para a empresa. O dinheiro da moradia está 
garantido pelo FGTS. Não tenho o valor, mas trata-se de um volume 
razoável. Vocês terão noção disso na discussão do plano da reforma 
agrária, em dezembro. As quatro questões centrais são água, energia, 
estrada e habitação. Colocam-se os quatro pneus no carro para ele 
começar a andar. Muito obrigado. 

O Sr. Alexandre Antônio de Miranda Viana - Felizmente, temos no 
Pais a pluralidade religiosa. A pessoa tem a oportunidade de seguir a 
religião que quer, ao contrário de países em que foi privada, inclusive, 
do direito religioso, em que coletivizaram a propriedade e deu no que 
deu: passou-se de 2° maior produtor mundial de alimento a 1 o 

importador. Ao lado da minha fazenda, há um assentamento com 100 
famílias, de um programa feito pelo PARATERRA. Esse programa 
está funcionando bem. Foram assentados trabalhadores da região, 
que estão produzindo e convivendo harmoniosamente. Nesse 
assentamento foram feitos, inicialmente, lotes para quatro produtores, 
sem divisa de cerca. Hoje, eles estão dividindo cada lote. É a prova de 
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que a pessoa, por mais humilde que seja, por menor que seja o 
seu pedaço de terra, quer ter o que é seu, legitimado e titulado. E 
abordo isso dentro de uma visão capitalista, que estamos discutindo, 
de reforma agrária, e não de uma visão socialista, como foi dito aqui. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. João José, que está 
representando o Secretário Marcelo Gonçalves, e que vai responder à 
pergunta de Luzia Maria, do Conselho Municipal de Saúde. 

O Sr. João José de Carvalho - Luzia, não sei se você estava aqui 
quando o Secretário falou da sua preocupação com a condição de 
vida dos assentados. Esteja certa de que, a partir de fevereiro, estarão 
sendo realizados cinco encontros regionais, exatamente para 
apresentarem-se todos os problemas, as dificuldades e, 
principalmente, definirem-se as prioridades. É ótimo que esteja 
acontecendo este fórum aqui na Assembléia. A Secretaria 
Extraordinária de Reforma Agrária foi criada sem orçamento. Ela vive 
às custas do ITER. Isso não quer dizer nada, porque o Governador 
quis lhe dar essa importância, já que sabe o que está acontecendo. O 
Secretário está propondo, e será realizado, a criação de um projeto 
político da reforma agrária em Minas Gerais. Esse projeto vai nascer 
com o levantamento dos problemas. É necessário que o Secretário 
cobre do Governador um orçamento dez vezes maior que o do ITER. 
Para a solução de problemas da água e da energia, são celebrados 
convênios com o INCRA, porque, na realidade, ele é um dos 
responsáveis pela estrutura dos assentamentos. 

Normalmente, acontece o que está acontecendo: um convênio entre 
o INCRA e a COPASA, às vezes com a interveniência da Secretaria 
criada, para resolver o problema da água; para resolver o problema da 
energia, contam-se também o INCRA, a CEMIG e o Estado. Penso 
que, com a criação da Secretaria e de um plano político de reforma 
agrária ( ... ) Como disse o Secretário Marcelo Gonçalves, a sua maior 
preocupação é dar vida digna aos assentados e um mínimo 
necessário. Se multiplicarmos o orçamento do ITER, tranqüilamente 
os convênios com a COPASA e a CEMIG poderão ser feitos, por via 
da Secretaria e do ITER, mas é preciso dinheiro, e cobraremos do 
INCRA, quando teremos a contrapartida. Realmente, quando há um 
convênio, é preciso uma contrapartida. Essa é a luta do Secretário, e 
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estejam certos de que há um compromisso do Governo com o 
Secretário. Em 2004, pelo menos o problema da energia será 
resolvido em todos os assentamentos, porque ela é primordial. É 
sonho do Secretário criar a agroindústria, dar uma boa condição de 
vida aos assentados, mas isso é difícil sem energia elétrica, o que 
falta em 80% dos assentamentos. O Secretário é um homem de 
ímpeto, de desafios, corajoso, pela sua própria história de CPI do 
narcotráfico, entre outras. Ele também está preocupado, e tenho 
certeza de que cobrará do Governo uma solução para o problema. 
Diante do levantamento dos problemas, a proposta do Secretário é 
que seja elaborado um projeto simples, de criação de pequenos 
animais, por exemplo, porque cada assentamento tem condições 
peculiares. 

Haveremos, nos encontros regionais, de levantar as situações e 
definir as prioridades em cima de pequenos projetos possíveis, porque 
de nada adianta fazer grandes projetos que vão para Brasília e 
somem lá. É preciso aumentar realmente o orçamento do ITER, para 
que a Secretaria faça convênios para realização das coisas 
fundamentais. Exemplos: uma criação de pequenos animais, peixes, 
plantio, adubo, semente e trator. Tudo isso deve ser feito pela 
Secretaria. Do contrário, por que criar a Secretaria? Podem ter a 
certeza de que o Secretário criará um projeto político de reforma 
agrária envolvendo a Secretaria de Agricultura, porque a Secretaria de 
Reforma Agrária terá que gerir o PRONAF. O Governador haverá de 
colocar vários órgãos do Estado, como a EMATER, à disposição da 
Secretaria de Reforma Agrária para, com o aumento significativo do 
orçamento do ITER, resolver os problemas no assentamento. Que 
projetinhos devemos fazer para melhorar a vida dos assentados? 

Então, estejam certos de que o Secretário está preocupado e sabe 
das suas ações. Muita coisa boa haverá de surgir em 2004. 

O Sr. Presidente - Fica também respondida a pergunta do Custódio 
Lima Filho, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Buritizeiro, feita 
ao Sr. João José. Pergunta do André Luiz, da Associação dos 
Assentados de Rio das Pedras, ao Sr. Marcos Helênio: "Não são a 
burocracia e a corrupção que geram tal conflito agrário, já que a 
exclusão social, moral, ética e política nos levam à luta pelos nossos 
direitos?". 
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Pergunta de Clóvis dos Santos, do Movimento de Terra, Trabalho 

e Liberdade, para o Sr. Marcos Helênio: "Qual é a previsão do número 
de assentados entre o final de 2003 e o final de 2004, no Triângulo 
Mineiro?". 

Pergunta de Eduardo Marçal Torres Ramos, da Associação dos 
Pequenos Produtores e Artesãos da Agricultura Familiar de 
Congonhas, para o Sr. Marcos Helênio: ''Tendo em vista a 
preservação dos filhos dos lavradores no campo, o Governo Federal 
criou programas como o Minha Terra, que destina recursos para o 
jovem comprar sua terra, e o Meu Primeiro Plantio. Gostaria de 
esclarecimentos e explanação sobre o assunto". 

O Sr. Marcos Helênio - A questão da corrupção e da burocracia, 
colocada pelo Projeto de Assentamento Rio das Pedras, no Triângulo 
Mineiro, prejudica os projetos de assentamento e é uma mazela que 
envolve vários setores da sociedade; lamentavelmente, até as 
associações dos assentamentos. 

Há denúncias - e temos buscado apurar - sobre d'esvios de recursos 
para projetos de assentamentos que, algumas vezes, não atingem o 
objetivo maior. São os créditos de instalação, habitação e o próprio 
PRONAF, que tem um valor maior. Hoje, o assentado recebe 1.500 de 
instalação, 3.000 de habitação e 15.000 de PRONAF. É possível 
desenvolver um projeto razoável, se o dinheiro for bem aplicado. 

O processo de corrupção e a burocracia existem e penaliza. Os 
créditos não poderão ser liberados, enquanto não houver a licença 
prévia, ficando bloqueados. Isso penaliza os trabalhadores rurais e é 
um dos grandes desafios. Na parte da tarde, falaremos sobre esses 
impasses. O dinheiro está bloqueado, não pode ser liberado, e as 
pessoas passam por dificuldades. 

Em relação à pergunta feita pelo MTL sobre a previsão de 
assentamentos feita para o Triângulo Mineiro, não tenho uma previsão 
porque, neste ano, atingiremos em torno de mil famílias e, no próximo 
ano, de acordo com o plano nacional, pode ser que cheguemos a 4 ou 
5 mil; dependerá do orçamento. 

Sobre o outro projeto de agricultura familiar, com os recursos do 
PRONAF, posteriormente haverá maiores detalhes e prefiro responder 
a essa pergunta quando tiver dados mais concretos sobre esse 
programa específico, colocado pela Associação dos Pequenos 
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Agricultores. Estamos à disposição para fazê-lo em outro momento. 

O Sr. Presidente - Pergunta para o Dr. Luís Chaves, de Sandro 
Márcio Baltazar, estudante universitário: "Atualmente temos 
aproximadamente 160 milhões de habitantes. Se obtivermos sucesso 
na total redistribuição de terras no País, como produzir alimento para 
toda a população em terras fragmentadas, com tantos proprietários?". 

Pergunta de Augusto Ferreira Fraga, da Associação dos 
Trabalhadores Acampados de Japonvar, ao Dr. Luís Chaves: "No 
caso de fazenda em que já foi feita vistoria e que foi considerada 
própria para assentamento, cujo processo tramita na vara agrária, de 
quem é a decisão final: do INCRA ou da Vara Agrária?". 

Pergunta de João Cesário Leão, do Sindicato dos Trabalhadores, 
para Luís Chaves: "Como fazer para aumentar a área do nosso 
acampamento, que tem apenas 35Dha? Como o ITER pode resolver 
essa questão?". 

O Sr. Luís Antônio Chaves - Vou começar a responder pela última 
questão. Estou sem entender se esses 350ha são terras devolutas. O 
ITER não tem autonomia para ampliar áreas eventualmente ocupadas 
dentro de imóveis particulares. Quando se trata de terras devolutas, 
sobre as quais incide alguma ação discriminatória, esse acordo do 
tamanho da área é feito em juízo até que se julgue a ação, porque a 
terra presumivelmente devoluta se encontra com uma pessoa que se 
diz proprietária e que exibe um documento registrado em cartório. Fico 
meio "vendido" nessa questão, sem saber ao certo do que se trata. 

Com relação à questão de pé de serra, do Augusto, de Montes 
Claros, obviamente é um processo que depende do INCRA, e não da 
Vara Agrária. O INCRA é que deve desapropriar a área, implementar 
aquele assentamento, selecionar as famílias e assentá-las. O que a 
Vara Agrária fez até então e faz é apenas intermediar o conflito e 
buscar uma negociação que depende, obviamente, do INCRA. 

Com relação à primeira questão, sobre o risco de não se terem 
alimentos para alimentar a população brasileira fracionando a 
propriedade, tenho a impressão de que o efeito é exatamente o 
contrário. O que temos em termos de números indica que quem 
abastece praticamente a população brasileira, com os principais itens 
do dia-a-dia, é exatamente a pequena propriedade. A grande 
propriedade contribui neste momento para os produtos de exportação. 
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Se estão exportando e se aqui está faltando comida para matar a 
fome do brasileiro, é porque existe uma enorme distorção com relação 
à distribuição da sociedade. Temos milhares de hectares de terra sem 
produzir absolutamente nada, nas mãos de banqueiros. O banqueiro 
não tem problema para alimentar sua família porque pode adquirir 
comida até no exterior. Esse não é o problema. Felizmente, com o 
fracionamento da propriedade, com uma redistribuição fundiária, 
vamos ter condições de matar a fome de todos os brasileiros e da 
população de vários países que não têm o potencial produtivo que 
temos. 

O Sr. Presidente -. Pergunta para o Sr. Alvimar, de Juliana Cordeiro 
Lucena, do Sindicato Rural de Buritis, representante da Pastoral da 
Terra: "O senhor concorda com a invasão das propriedades rurais 
altamente produtivas que cumprem sua função social?". Pergunta de 
Frederico, do Conselho Popular: "Como a CPT vê a continuação da 
política fundiária de crédito no Governo Lula?". 

O Sr. Alvimar Ribeiro - A CPT não é um movimento. O movimento 
tem total autonomia. Os movimentos são protagonistas da sua própria 
história. Cabe aos movimentos avaliar se a área é produtiva ou não. 
Se não o forem, eles que decidam em assembléia se a ocupam. A 
CPT não tem essa avaliação. Com certeza, neste País, toda área 
produtiva não tem sido foco de ocupação. 

Com relação ao Governo Lula. estamos vivendo um momento de 
grande esperança, mas isso não quer dizer que os movimentos 
tenham de paralisar a sua luta. Ao contrário, devem continuar firmes 
em suas reivindicações, porque é com isso que vamos pressionar o 
poder público. Não se pode pretender que o Lula, por ser de um 
partido de esquerda, faça sozinho, sem a ajuda da pressão dos 
movimentos, todas essas mudanças. Sabemos que foi feita grande 
aliança com várias tendências partidárias do País e entendemos que, 
mesmo com o compromisso de Lula com os trabalhadores, em virtude 
de sua própria história, certamente vai precisar da ajuda dos 
movimentos organizados para reivindicar a tão sonhada reforma 
agrária. Essa é nossa expectativa. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Evariste Garcia de Matos, do 
Conselho Municipal de Saúde, que vai fazer uma pergunta ao 
representante do INCRA. 
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O Sr. Evaristo Garcia de Matos - Mexo com essa questão da 

reforma agrária desde o tempo de Lindolfo Silva, em 1949. Trabalhei 
na Superintendência de Reforma Agrária no Estado, e o movimento 
de 1964 me pegou "de calças curtas". Considerando o que disse o 
Presidente Lula, que a luta pela reforma agrária está equivocada -
com o que concordo totalmente -; e considerando que essa reforma é 
fundamental na consolidação do regime democrático, como disse o 
próprio Diretor do INCRA, e no fortalecimento da soberania nacional 
junto à Organização Mundial do Comércio, como nação competitiva 
nas áreas da agropecuária, do desenvolvimento econômico e do 
progresso social, propomos que se adaptem os corredores de 
transporte, ou seja, as estradas, e os corredores de exportação. Abro 
parêntese para dizer que não entendo a agricultura familiar como 
reforma agrária; nunca passou pela cabeça de ninguém que isso seja 
reforma agrária. Propomos ainda que o Presidente da República 
convoque um fórum nacional com a seguinte pauta: soberania, 
desenvolvimento econômico com harmonia entre as produções 
urbanas e rurais e progresso social. Na verdade, houve grande 
desenvolvimento dos centros urbanos, com o processo de êxodo rural, 
mas hoje o que se verifica é o fluxo migratório, que estrangula todas 
os grandes centros, como São Paulo e o Rio de Janeiro, como os 
senhores sabem melhor do que eu. Assim, temos de promover o 
desenvolvimento da agricultura como um todo, não só a familiar. Vou 
discutir isso na comissão, mas entrego essas sugestões ao senhor, 
com muito prazer. 

Quanto ao papel do Estado, a sugestão é que transforme os 
acampamentos em cooperativas de produção agropecuária, 
legalmente registradas, e que passe a negociar recursos com as 
empresas públicas e privadas - até porque a reforma agrária ainda é 
capitalista, e é preciso fazer com que a terra tenha função social -, 
como a PETROBRÁS, a Vale do Rio Doce, a CEMIG, a Sadia, a 
Perdigão, que o senhor citou, a Salermo, o Frigorífico Uberaba, os 
fundos da PREVI, o BNDES e centenas de outros. Cabe ao BNDES, 
por exemplo, construir moradias, porque ele é o gestor econômico da 
moradia. Quando se encaminhou o FGTS para a Caixa Econômica ser 
o gestor financeiro, veio o Consenso de Washington e impossibilitou 
que os recursos fossem enviados para as Prefeituras ou 
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O Sr. Presidente - Existem mais algumas perguntas para o senhor 
responder: 

De Dayana Mezzonato, de Federação dos Estudantes de Agronomia 
do Brasil - FEAB: "Diante da apresentação do Plano Nacional da 
Reforma Agrária, como ficou a questão sobre a contratação de 
técnicos para assessoria nos assentamentos? Favor citar números e 
previsões de datas". 

De Roberto Mozart Gomes: "Como está sendo tratado o 
cumprimento da medida provisória que exclui de programas sociais 
quem invade imóveis?". 

De Neula Maria Souza, do MTL: "O Brasil é basicamente agrícola; 
agilizar a reforma agrária não contribuiria muito mais para acabar com 
o desemprego e com a fome? Por que esses recursos são escassos e 
ficam em segundo plano?". 

De José Ferreira dos Santos, da ANSIR: "Qual o mecanismo que o 
Governo Lula usará para reintegrar o Estado de Minas Gerais na 
posse dos milhares de hectares?". 

De Cida Miranda, do Instituto de Terras de Minas Gerais: "Qual a 
estratégia do Governo Federal para articular os diferentes 
instrumentos de arrecadação de terras e investimentos de recursos, 
levando-se em conta a desapropriação de terras improdutivas, o 
crédito fundiário, a arrecadação de terras devolutas e a 
desapropriação de imóveis de produção de drogas, degradação 
ambiental e trabalho escravo? 

Com a palavra, o Sr. Marcos Kowarick, para que possa responder às 
perguntas. 

O Sr. Marcos Kowarick Responderei aos excelentes 
questionamentos a partir de alguns parâmetros. Primeiro, o País hoje 
produz três vezes e meia o que as 170 milhões de pessoas 
necessitariam, segundo a Organização Mundial de Saúde, em termos 
de caloria, proteína e vitamina para viverem, dignamente e muito bem 
alimentadas. 

Segundo, o crédito fundiário, no Governo Lula, é destinado 
exclusivamente para áreas abaixo de 15 módulos, que não é possível 
serem desapropriadas, ainda que improdutivas, dada a legislação 
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vigente. Então, ele continua como um programa, em parceria com 
os Governos dos Estados, que também podem adquirir terras em 
parcerias e participar por meio de técnicos, avançando, assim, nesse 
processo. 

Terceiro, sobre a questão relativa ao Consenso de Washington, isso 
é exatamente o que o Governo está procurando fazer, por intermédio 
do Consenso de Buenos Aires, além de buscar outras alternativas, 
como a articulação com o G-5, por meio da China, Índia e África do 
Sul, e, dentro do MC, com o G-30, de grande repercussão para 
melhores negociações no que tange à unificação do mercado na 
América do Sul e de sua interlocução com a Ásia e a Europa. 

Existe uma categoria que precisamos ainda qualificar, que é a 
agricultura familiar, caracterizada pelo Governo e pela FAO como 
aquela em que o projeto produtivo é feito pelo dono da propriedade ou 
pelo seu filho, e não por um gerente. Então, ela emprega 
permanentemente, no máximo, duas pessoas, alugando mão-de-obra, 
fazendo rodízio, mutirão, etc. 

Mas o gerenciamento é familiar. A mão-de-obra familiar domina 80% 
da força de trabalho nessa propriedade. E são hoje as mais eficazes e 
eficientes no processo produtivo, seja a pequena propriedade do 
Nordeste ou o agricultor familiar integrado na Sadia, na Perdigão ou 
no sistema de produção de café e soja. Isso existe também para a 
exportação, cumprem esse papel nos dois setores. São os que melhor 
pagam os Bancos, que têm menos dívidas e hoje têm acesso ao 
PRONAF, com juros subsidiados em grande volume: 
R$5.400.000.000,00. É muito dinheiro. Foi quando mais se teve 
oportunidade, com essa baixa taxa de juros, na história do País. 

Quanto à questão dos técnicos, segundo dados de até o final de 
setembro, foram liberados este ano R$20.600.000,00 para assistência 
técnica, beneficiando diretamente 106 mil famílias com recursos do 
INCRA, sendo que 33.900 já foram atendidas e 36 mil estão sendo 
atendidas de outra forma. A assistência técnica é uma questão 
central. Temos de nos referenciar pela velha EMBRATER. O 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, como o SUS e o FUNDEF, 
está remontando a um sistema integrado. Ele será municipal, e isso 
não será feito só pela EMA TER, mas pelas ONGs, etc, e os recursos 
serão obtidos em parceria. 
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Já disse que o Governo Federal está alavancando 
US$4.000.000.000,00 com a arrecadação de terras públicas devolutas 
para fazer parcerias com os Governos. É muito dinheiro para fazer o 
georreferenciamento de toda a malha fundiária do País. Essa parceria 
será feita com os Estados. O ITER já está fazendo um levantamento 
para definir as áreas prioritárias. Mas qual é o processo de 
negociação? Acho que vocês têm uma semente que já é uma árvore e 
que está dando frutos, já está combatendo a violência no campo. É 
preciso discutir agora o planejamento e as prioridades relativas a 
essas metas. É claro que haverá uma cota mmrma para 
desapropriação em cada Estado, mas quem correr mais, quem 
desburocratizar mais chegará primeiro às 125 mil famílias por ano que 
estamos pretendendo assentar. Então, é óbvio que haverá um pacto 
federativo, mas há uma parte livre. Quem trabalhar mais, com mais 
objetividade e sinergia vai levar mais. 

O Sr. Reginaldo Cardoso Santos - Exmos. Srs. Deputados, 
convidados e participantes, queria deixar uma pergunta para a Mesa. 
Minha família é produtora rural com apenas 5ha. 

São vários os produtores na região que não possuem tratores, 
máquinas etc. Não temos um fundo, uma força trabalhista, apenas 
uma associação comunitária. O que poderia ser feito para beneficiar 
essa comunidade que represento? 

Sr. Presidente, Deputado Gil Pereira, da nossa querida Montes 
Claros, estou participando deste seminário porque quero levar uma 
resposta para a minha comunidade. 

O Sr. Presidente - Reginaldo, pode procurar pessoalmente o ITER 
ou o IDENE que eles estarão prontos para ajudá-lo. Posteriormente, 
passare-lhe-ei os endereços. 

A última pergunta é do Sr. Francisco de Paula Neto, dirigida a este 
Presidente: "Qual a política de reforma agrária de Minas Gerais? Não 
estaria na hora de a Assembléia elaborar leis disciplinando e 
regulamentando essa matéria no Estado?" 

Francisco, a política é este fórum que estamos fazendo, por 
iniciativa do Deputado Rogério Correia, justamente para aperfeiçoar 
as nossas leis, obter sugestões e ampliá-las no âmbito do Governo 
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Federal, do Senado e da Câmara dos Deputados. 

O Deputado Rogério Correia - Tenho duas propostas para fazer. Já 
foi dito aqui que há verba do Governo Federal, aproximadamente 
R$1.500.000,00, para a instalação de rede de água nos 
assentamentos. Para tanto, deverá haver convênio entre o Governo 
Federal e o Governo do Estado. No entanto, até agora a COPASA 
negou-se a assinar esse convênio. Teria de ser feito aditamento para 
receber R$350.000,00 a mais - além da garantia de R$1.500.000,00 -
que já estão no INCRA. Se esse aditamento não for feito, se o 
convênio não for assinado, o dinheiro retoma para Brasília. Corre o 
risco de ir para o FMI. Então, é melhor ficarmos com ele aqui. A 
primeira sugestão é solicitar ao Governador - o Deputado Gil Pereira 
pode tentar uma agenda como resultado do fórum - que assine esse 
aditamento. 

A outra sugestão é a seguinte. A verba do ITER para estrutura em 
assentamento é de apenas 1 milhão, conforme previsão no orçamento 
do ano que vem. O Bloco PT-PCdoB fez uma emenda passando essa 
verba para 11 milhões. São 1 O milhões que seriam retirados da parte 
de infra-estrutura dos municípios e jogados nos assentamentos. Os 
municípios não perdem com isso, porque também lhes interessa uma 
política de assentamentos, uma vez que irão gerar renda, e 
poderemos promover programas sociais. Seria muito bom para esses 
municípios, porque eles são os mais pobres do Norte de Minas e do 
Jequitinhonha, que têm a maior quantidade de assentamentos. Então, 
essa segunda proposta é para que tiremos um posicionamento 
favorável à aprovação dessas emendas. 

O Sr. Presidente - Essa é uma questão do Governo. Vamos levá-la 
ao nosso Líder e ao Governador. O Marcos quer fazer a entrega de 
um documento e depois encerraremos os trabalhos. 

O Sr. Marcos Kowarick - A outra questão do Governo é a 
transparência total sobre os números financeiros e físicos. Estou 
deixando aqui uma cópia do relatório completo das ações executadas, 
que veio diretamente do MOA. Pedirei ao Presidente que mande 
reproduzi-lo para que amanhã todos tenham esse documento em 
mãos e possam discutir e debater sobre ele. Já que tenho uma 
agenda de trabalho e sou do Executivo, quero avisar que, se os 
recursos não forem acertados e conveniados até o dia 3, eles 
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retornarão. Não irão para o FMI, mas vamos aplicá-los no semi-
árido de outro Estado. Assim, aviso que Minas pode perder quase 
R$4.000.000,00. 

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Dr. Marcos. A Presidência 
manifesta seus agradecimentos às autoridades e demais convidados, 
bem como ao público em geral pela honrosa presença. 

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

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os 
Deputados para as reuniões especiais de hoje, às 14 e às 20 horas, 
nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 36a REUNIÃO ESPECIAL, EM 24/11/2003 
Presidência do Deputado Padre João 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Palavras do Sr. 
Presidente - Palavras do Sr. Nilton Alves de Oliveira - Palavras do Sr. 
Renato Vieira de Souza - Palavras do Sr. Célio Murilo de Carvalho 
Valle - Palavras da Sra. Luci Rodrigues Espechit - Palavras do Sr. 
José Medina da Fonseca - Palavras do Sr. Enio Rezende - Palavras 
do Sr. José Ambrósio Ferreira Neto - Palavras do Sr. Carlos Eduardo 
Mazzeto - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Durval Ângelo - José Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Mauro 

Lobo - Padre João - Rogério Correia - Sebastião Helvécio. 
Abertura 

O Sr. Presidente (Deputado Padre João) - Às 14h15min, 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 Durval Ângelo, 2°-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 

'------------0 ----------' 



531 
Exmos. Srs. Célio Murilo de Carvalho Valle, Diretor de Pesca e 
Biodiversidade do Instituto Estadual de Florestas IEF , 
representando o Secretário de Estado de Meio Ambiente, Sr. José 
Carlos Carvalho; Nilton Alves de Oliveira, Chefe da Divisão Técnica do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA -; Luci 
Rodrigues Espechit, Chefe da Divisão Operacional do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA -; José Medina 
da Fonseca, representando o Diretor-Geral do Instituto Estadual de 
Florestas- IEF -; Sr. Humberto Candeias Cavalcanti; Tenente-Coronel 
Renato Vieira de Souza, representante da PMMG na Câmara de 
Atividades Agrossilvipastoris - CAP - do Fórum Permanente de 
Assuntos Fundiários; Ênio Rezende, Gerente de Meio Ambiente da 
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 
Minas Gerais- EMA TER-; José Ambrósio Ferreira Neto, professor da 
Universidade Federal de Viçosa; e Carlos Eduardo Mazzeto, Diretor 
de Desenvolvimento Sustentável do Instituto de Terras de Minas 
Gerais - ITER. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente A Presidência registra, com satisfação, a 

presença dos Srs. Marcos Helênio, Assessor Especial do INCRA, e 
Roberto Messias, Superintendente do IBAMA . 

. Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Fórum 

Técnico Reforma Agrária em Minas: Impasses e Perspectivas, com o 
subtema "Processo e Procedimentos de Reforma Agrária e a Questão 
Ambiental". 

Palavras do Sr. Presidente 
Nossa relação com a terra, com as águas e com as matas deve ser 

de muita responsabilidade. Embora Padre, no exercício do ministério 
sacerdotal, não falarei pelo prisma da religião, mas pela ótica humana, 
da nossa responsabilidade. 

Considero a terra como nossa mãe: da mesma forma que a mãe, ao 
amamentar a criança, garante-lhe a vida, a terra nos mantém vivos. 
Essa vida deve ser digna para todos. Por isso temos o direito de 
retirar da terra o necessário ao nosso sustento. A terra não foi 
destinada a alguns, mas a todos, o que nos faz mais irmãos. 

Nesta tarde, a nossa reflexão será voltada para essa linha. De que 
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forma tiraremos o sustento da terra, garantindo a vida digna para 
todos, neste momento presente? Sabemos que as futuras gerações -
daqui a 1 O, 50, 500 ou 1 .000 anos - também dependerão da terra. Por 
isso a nossa relação com a terra tem de garantir vida digna para todos 
não só no momento presente, mas também para as próximas 
gerações. Não podemos usá-la de forma irresponsável. Esse tema, de 
fundamental importância, será abordado por nossos convidados. 

Palavras do Sr. Nilton Alves de Oliveira 
Sr. Presidente, Deputado Padre João, componentes da Mesa, Prol. 

Ambrósio, Ten.-Cel. Renato, Dra. Luci, Dr. Célio Valle, demais 
colegas, membros dos órgãos participantes e parceiros do processo 
de reforma agrária no Estado, IEF, IBAMA e ITER, atores do 
processo, colegas trabalhadores, colegas superintendentes, demais 
dirigentes. É com muita satisfação que nós, da Superintendência do 
INCRA em Minas, trazemos informações sobre os processos e 
procedimentos referentes à reforma agrária, para dar subsídios e 
mostrar a funcionalidade do processo, a sua complexidade, a 
dinâmica e o fluxo adotado na criação de um projeto de 
assentamento. 

Como instrumentos de obtenção da terra, existem a desapropriação, 
a aquisição, a dação em pagamento, especialmente das áreas 
provenientes do INSS, das áreas confiscadas pelo uso de plantas 
psicotrópicas e de outras dadas ao órgão. 

Nossa apresentação limttar-se-á aos procedimentos adotados no 
processos de desapropriação. Obviamente, falaremos de terras não 
produtivas, porque o instituto da desapropriação recai sobre os 
imóveis susceptíveis de desapropriação, excluídas as terras 
produtivas. 

- Procede-se à projeção de "si ides". 
O Sr. Nilton Alves de Oliveira - Para melhor compreensão do 

processo de assentamento, dividimos nossa apresentação em três 
fases. A primeira delas diz respeito à identificação do imóvel - é 
meramente administrativa; a segunda é de obtenção do imóvel, e 
engloba os aspectos administrativos e judiciais; e a última se refere à 
destinação do imóvel, quando já foi obtido pela autarquia, chamada de 
fase do assentamento. 

A primeira fase compreende a seleção do imóvel, que é feita com 
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base nos arquivos do INCRA, na indicação dos movimentos sociais 
e dos provenientes de acordo na justiça da vara agrária. Feita essa 
seleção, passamos à segunda parte de abertura de processo 
administrativo, acompanhada de algumas definições: se a área do 
imóvel tem aparência de ser viável, e pode ser enquadrada como 
média ou grande propriedade, portanto, possível de desapropriação. 
Nesse trabalho, é feito um levantamento cartorial para certificação 
dessas informações. Depois disso, procede-se à notificação aos 
proprietários para realização da vistoria preliminar. Essa notificação 
exige três dias úteis de antecedência. Notificados os proprietários, é 
constituída comissão de serviço, formada por dois engenheiros, que 
providenciam o levantamento em campo, no imóvel, bem como o 
levantamento cartorário com o objetivo de verificar a dominilidade do 
imóvel com base nas certidões; fazem um levantamento junto ao IMA 
para analisar o cadastro de animais apascentados naquele imóvel; e 
ainda verificam a existência de ações reincidentes sobre o imóvel no 
cartório distribuidor e na Justiça do Trabalho, quanto à comprovação 
de respeito às leis trabalhistas. 

Encerrada a vistoria preliminar, passamos para a elaboração do 
relatório, que informará se o imóvel é ou não produtivo e se tem 
condições de receber um assentamento em razão das viabilidades 
técnica, agronômica, ambiental e econômica. Nessa peça são 
encartados o laudo, a planta, as certidões do imóvel e a imagem de 
satélite comprovando o uso da terra. 

Em seguida, esse trabalho é submetido à análise do grupo técnico, 
para revisão do levantamento feito em campo. Logo depois, é feito o 
lançamento, no sistema nacional de cadastro rural, dessas 
informações, as quais gerarão a classificação do imóvel, e também 
outro documento, DEPEX Ofício, que é a comunicação no sistema dos 
dados constantes do levantamento. Por último, fazemos a 
comunicação ao proprietário do resultado da vistoria, encaminhando 
cópias do laudo, da DP e demais peças que constam no processo. 

Feita a classificação do imóvel, em se tratando de propriedade 
produtiva, em razão da restrição de natureza legal, o processo é 
arquivado; e, em se tratando de propriedade improdutiva, examinamos 
se ela é, ou não, viável para o assentamento. Se for inviável, 
arquivamos; se for viável, passamos para a Fase 11, que consiste na 
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obtenção propriamente dita do imóvel. Havendo discordância, por 
parte do proprietário, relativamente aos dados coletados pelo INCRA, 
traduzida em recurso administrativo, esse recurso é examinado. Se 
aceito, e se muda a classificação para produtivo, o processo é 
arquivado; se a classificação originária se mantiver, passamos para a 
Fase li. 

Há dois institutos, o da desapropriação e o da aquisição. A 
desapropriação é aplicável aos imóveis improdutivos e que têm 
viabilidade técnica, econômica e ambiental para assentamento; a 
aquisição aplica-se aos casos em que o imóvel não foi enquadrado 
como propriedade produtiva e tem óbice para sua desapropriação, 
cujos instrumentos aplicáveis a cada caso encontram-se especificados 
na Lei n° 8.629 e no Decreto n° 433. 

São imunes à desapropriação para fins de reforma agrária, a 
pequena e média propriedade rural. 

A vistoria preliminar tem por objetivo a geração da informação da 
classificação fundiária do imóvel, se é ou não produtiva, e se tem ou 
não viabilidade para assentamento. Assim, caracterizado o imóvel 
como improdutivo, decidido pela sua obtenção, passa-se à Fase 11. É 
comum que, quando a Superintendência decide pela desapropriação, 
e os proprietários não logrem êxito nos recursos administrativos, seja 
impetrada ação judicial. Portanto, dividimos nossa apresentação em 
duas searas: aquelas em que há ações judiciais e aquelas em que 
não há. Quando há ação judicial, na forma de ação cautelar de 
produção antecipada de provas, visando ao questionamento da 
produtividade do imóvel, certificamos se há ou não liminar. Havendo 
liminar, há uma paralisação do processo administrativo; não havendo 
liminar, o processo caminha para a proposta de desapropriação; da 
mesma forma, se não existisse nenhum impedimento jurídico, seria 
aplicada a desapropriação. Havendo a paralisação do processo em 
razão de liminar, aguardamos a decisão judicial. Se essa decisão for 
favorável, caminhamos para a desapropriação; se for desfavorável, 
devemos demandar nas instâncias superiores, ou seja, nos tribunais 
regionais federais, até que possamos dar uma definição quanto ao 
questionamento dessa produtividade. 

Ao decidirmos pela desapropriação, estando o imóvel livre e 
desimpedido de qualquer ação judicial, passamos a examinar a 
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proposta de desapropriação. Essa proposta é analisada na 
Superintendência, pelo Comitê de Decisão Regional, que aprecia os 
pareceres provenientes da Divisão Técnica do INCRA, bem como da 
sua Procuradoria Regional. 

Em seguida, produz-se um "kit" para decreto, a ser encaminhado a 
Brasília, constando as seguintes informações: pareceres técnico e 
jurídico, ata do COR e cópia do Formulário de Caracterização do 
Empreendimento - FCE. Simultaneamente, iniciamos o processo para 
o licenciamento ambiental. Posteriormente comentarei sobre o 
assunto. 

Enviado o "kit" a Brasília, a Superintendência de Desenvolvimento 
Agrário produz todas as minutas e as exposições de motivos que 
serão encaminhados à Consultoria Jurídica do Ministério. A 
Consultoria revisa todos os atos e os encaminha ao Gabinete Civil, 
com vista à edição do decreto, declarando o imóvel de interesse social 
para fins de reforma agrária. 

Esclareço que a edição do decreto constitui uma autorização 
administrativa, que delega ao INCRA poderes de buscar, em juízo, a 
emissão de posse desse imóvel. Essa é a autorização que o INCRA 
dispõe para a desapropriação, mas o imóvel ainda continua em nome 
do seu proprietário. O imóvel não é desapropriado quando da edição 
do decreto. 

Conforme me reportei anteriormente, por ocasião do decreto, já 
temos de encaminhar o FCE, primeira tentativa de licenciar o imóvel 
para recebermos o plano de assentamento. 

Nessa linha, no licenciamento ambiental, traduzido pela 
apresentação do FCE junto ao IEF, há duas vertentes: a primeira trata 
da capacidade de assentamento inferior a 24 famílias; e a segunda, 
da capacidade superior a 24 famílias. Para o primeiro caso, teremos 
apenas a chamada Licença Ambiental Simplificada - LAS. Para o caso 
de capacidade de assentamento superior a 24 famílias, teremos três: 
Licença Prévia - LP -, Licença de Instalação - LI - e a Licença de 
Operação- LO. 

No caso das três licenças, teremos, após a apresentação do FCE, a 
geração do Formulário de Orientações Básicas - FOB -, produzido 
pelo IEF para apresentarmos as informações mínimas exigidas pelo 
Relatório de Viabilidade Ambiental - RVA. Para confeccionar esse 
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relatório, o INCRA procede à contratação de profissionais, pois não 
há, nos seus quadros, uma equipe multidisciplinar para elaborá-lo nem 
forças e capacidade operacional para realizar esse estudo. Essas 
contratações são feitas por meio das universidades e, ultimamente, 
das empresas. 

Além do RVA, o INCRA protocolao requerimento de Licença Prévia 
- LP -do IEF e do COPAM. Concedida a licença e a imissão de posse, 
podemos criar o projeto. 

Voltarei um pouco e abordarei o andamento do processo de 
obtenção. Editado o decreto, passamos à segunda fase do processo, 
que consiste na avaliação do imóvel e na definição do pagamento nas 
duas moedas exigidas constitucionalmente: a terra nua e as 
benfeitorias em dinheiro. Feita a avaliação do imóvel por dois 
engenheiros, essa avaliação é submetida à apreciação e à análise de 
uma mesa técnica, que, por delegação de ordem de serviço, procede 
à revisão da metodologia e dos valores encontrados para o imóvel. 

Em seguida, com a finalidade de transparência dessa avaliação, 
publica-se, em jornal de grande circulação no Estado, extrato com 
resumo do valor da localização do imóvel da área avaliada. 
Posteriormente, é encaminhado a Brasília "kit" de avaliação com 
extrato do laudo, informações sobre o CNPJ e o CPF dos detentores 
do imóvel e cópia do decreto que declarou o imóvel como sendo de 
interesse social. Ao receber o "kit", a Superintendência Nacional do 
Desenvolvimento Agrário, em Brasília, procede à autorização para 
encaminhar o lançamento dos TOAs correspondentes à terra nua à 
Secretaria do Tesouro Nacional, bem como encaminhar à 
Superintendência Administrativa do órgão a solicitação da 
disponibilização dos recursos para o pagamento das benfeitorias em 
dinheiro. 

Disponibilizados os recursos e lançados os TOAs, cabe à 
Procuradoria Regional do instituto em Minas promover ação de 
desapropriação junto à 12a Vara da Justiça Federal. De posse dos 
valores, o INCRA requer abertura de conta, deposita os recursos e 
indica alguma restrição com relação aos limites do imóvel, ao õnus e, 
assim, requer a imissão de posse. O requerimento da imissão se 
desdobra em dois. Geralmente, a justiça não tem concedido imissão 
de posse nos casos de ação cautelar e imissão antecipada. No caso 
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de imissão de posse, realiza-se, em seguida, Audiência de 
Conciliação para Verificação do Acordo - AUDICON. Antes, porém, a 
averbação da desapropriação aforada pelo INCRA é feita no Cartório 
de Registro de Imóveis. Se, na AUDICON, realizada após a imissão 
de posse, houver acordo, retifica-se em cartório a averbação e a 
transcrição do imóvel em nome do INCRA. Não havendo acordo com 
relação ao preço, para o caso da imissão de posse, designa-se perícia 
judicial, à qual, posteriormente, será dada sentença para, finalmente, 
termos a transcrição do imóvel em nome do INCRA. 

Para os casos em que não houver imissão de posse devido à 
existência de ação questionando a produtividade do imóvel, o Juiz 
designa AUDICON para acordo entre as partes. Havendo acordo, o 
Juiz concede a imissão em favor do INCRA e, às vezes, a transcrição 
em nome da autarquia. Não havendo acordo, a questão vai para os 
tribunais superiores. 

Obtido o imóvel, passamos à terceira fase administrativa do 
processo, a destinação, que consiste em três etapas. A destinação 
vincula-se à imissão de posse em favor do INCRA, mas não à 
transcrição, pois poderá existir demanda judicial resultando na 
transcrição do imóvel em nome do INCRA. Na etapa 1, a implantação, 
havendo a imissão de posse e tendo em mãos a licença prévia ou 
ambiental simplificada, teremos condições de criar o projeto. Essa 
criação consiste em edição de portaria, na qual há três 
desdobramentos. Criado o projeto, cadastramos as famílias e 
realizamos sua seleção. 

E, simultaneamente, de posse do licenciamento ambiental, em se 
tratando de casos com capacidade de licenciamento acima de 24 
famílias, fazer contratação do PBA e do PDA. O PBA é o instrumento 
de que dispomos para requerer a licença de instalação, e o PDA é o 
Plano de Desenvolvimento de Assentamento, que conterá as 
diretrizes que nortearão a ação e os investimentos da autarquia 
naquele projeto. 

Após o cadastramento e a seleção das famílias, poderá ser feita a 
legitimação e a assinatura dos contratos de concessão de uso, 
conforme previsto na Lei n° 8.629, e a disponibilização do crédito-
apoio. Paralelamente, por ocasião da contratação do PBA e PDA, 
buscamos, junto às universidades parceiras, a elaboração do projeto 
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básico que, acompanhado de protocolo, junto ao IGAM, de 
concessão das águas e do termo de ajustamento de conduta, implica 
o encaminhamento do pedido de licenciamento prévio. 

Na Etapa 1, feito o requerimento da LI junto ao IEF e COPAM, e 
havendo a concessão da licença de implantação, passaremos à 
segunda etapa, que é a contratação da execução do parcelamento e 
da legitimação das famílias, caso não a tenham feito na fase 
precedente à licença de instalação, bem como a assinatura dos 
contratos e a liberação do crédito-apoio, juntamente com a liberação 
de eventuais pedidos de APEF. 

A licença prévia licencia o imóvel e não o empreendimento. O 
licenciamento do empreendimento será feito por ocasião da 
concessão da LI. Portanto, para a concessão da LI, teremos a 
contratação dos estudos, na forma de PBA, junto às universidades, o 
que servirá de instrumento para o licenciamento. 

A Etapa 2 consiste no desenvolvimento do assentamento; portanto, 
acontece após a concessão da LI. Para os casos de áreas com 
capacidade de assentamento para menos de 24 famílias, 
procederemos ao parcelamento e à aplicação de recursos nas obras 
de infra-estrutura, traduzidos em estradas, água e energia, e ao 
crédito-habitação, à assistência-técnica, ao PRONAF e às APEFs. 

A terceira etapa do projeto, referente à implantação do 
assentamento, e que trata da consolidação, constitui-se de três 
aspectos: a montagem, ou seja, a implantação de toda a infra-
estrutura prevista, o parcelamento e a avaliação da terra e dos bens 
para efeito de definição de valores para fins de titulação. Os 
assentados pagam ao INCRA os valores objeto de depósito em juízo, 
num prazo de 20 anos, com três anos de carência. Essa avaliação é 
feita para que venha a constar do título definitivo de domínio para fins 
de cobrança por parte da autarquia. 

E tendo, ao final, o imóvel transcrito em nome do INCRA, o que 
resulta na finalização do processo judicial, procede-se à titulação dos 
assentados. Essa titulação prevê, para fins de conclusão, um 
diagnóstico da evolução do projeto, atribuído a uma avaliação de 
vários itens, que compõem o processo, tais como a conclusão do 
parcelamento e a finalização das obras de infraestrutura. Atribui-se ao 
projeto notas que variam de 1 a 1.000, sendo que, até 400, o projeto 

'------------0--------' 



539 
encontra-se na fase de implantação; de 400 a 700, em fase de 
desenvolvimento; e acima de 700, em fase de consolidação, podendo-
se, portanto, expedir o título definitivo. 

Estando acima dessa pontuação, o Presidente do INCRA expede 
portaria consolidando o projeto. A partir daí, não poderá mais ser feito 
nenhum investimento além daqueles originariamente previstos para 
esse PA. 

Finalmente, são feitas as doações dos bens remanescentes, no 
caso, as áreas comunitárias doadas às associações, às Prefeituras e 
às entidades interessadas nesses bens. 

Finalizado o cumprimento das cláusulas resolutivas do titulo 
definitivo, procede-se à análise para liberação dessas cláusulas, ou 
seja, não se pode vender a parcela por um período de dez anos, 
contados a partir do momento em que é assinado o contrato de 
assentamento e a quitação da parcela perante o INCRA. A partir do 
momento em que são liberadas as cláusulas resolutivas, o imóvel 
poderá ser transferido. 

Apesar da complexidade da processo de reforma agrária, pode-se 
ter noção de que para poder-se iniciar a obtenção do imóvel e finalizar 
o assentamento, o período demandado em Minas Gerais é superior a 
dois anos. Essa complexidade precisa ser reexaminada para que 
possamos conferir celeridade e agilidade ao processo, a fim de que 
nossa capacidade operacional possa atender à quantidade de famílias 
que se encontram acampadas lutando por um pedaço de terra. Era o 
que tinha a dizer. Estou à disposição para alguma pergunta que se 
fizer necessária. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Renato Vieira de Souza 
Exmo. Sr. Deputado Padre João, na pessoa de quem cumprimento 

todos os participantes deste importante fórum técnico; cumprimento 
em especial os representantes dos movimentos sociais presentes, 
lídimos representantes do nosso Brasil, democrático e cidadão. 

Falaremos pouco sobre questão ambiental. Aproveitaremos para 
informar aos senhores quais são as políticas institucionais da PMMG 
para tratar das questões relativas aos assuntos fundiários no Estado. 

Quero contrapor dois argumentos. Primeiro, de Monet, que afirma 
que a polícia é a primeira força de natureza constitucional destinada a 
assegurar a proteção dos direitos legais dos indivíduos. 
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Por isso mesmo, a polícia é, ao mesmo tempo, função social, 

instituição jurídica e sistema de ação, cujo recurso essencial é a força. 
Quero contrapor o argumento de que o recurso da Polícia Militar 

constitui essencialmente o uso da força. Para tanto, utilizo perspectiva 
progressista e mais democrática da função policial, de Roberto Kant 
de Lima, que afirma que a polícia não pode esperar a extinção das 
desigualdades sociais para tornar-se democrática. Ao contrário, logo 
de imediato, seu papel deverá ser sempre o de incorporar, por meio 
de negociação e de parlamentação, segmentos amplos da sociedade, 
que passam a se fazer representar como geradores de consenso vital, 
não só para a vigência da ordem pública legal, como também para a 
sua própria legitimidade. A legitimidade constitui a única fonte possível 
de justificação da existência da polícia. 

Qual é a visão da nossa instituição a respeito da questão conflitos 
agrários, reforma agrária ou assuntos fundiários no Estado? 
Entendemos que esse debate sempre passará por aferir as questões 
relativas à igualdade, à justiça e à solidariedade. Para percorrermos 
esses três caminhos, temos de verificar as condições de execução 
dessa aferição, tanto no âmbito do Estado como no âmbito da 
sociedade civil. Temos ainda de estar conscientes da dificuldade de 
execução dessa situação. 

O esforço de reconstrução do modelo de relação entre Estado e 
sociedade passa por bases mais sociocêntricas - ou seja, a sociedade 
como foco principal das atenções -, na difícil tarefa de idealizar e 
difundir instrumentos dinâmicos de poder, de forma a expressar com 
fidelidade e fidedignidade o dinamismo imposto pela emergência de 
um fenômeno global. Essa ordem global que nos atinge está marcada 
em nosso País, principalmente, pelo alto índice de pobreza, 
indigência, má distribuição de riqueza, anomia social, violência, 
criminalidade e erosão da solidariedade social. 

Entendemos que o Brasil está caminhando nessa direção - a 
expectativa da nossa instituição faz-se nesse sentido - e que devemos 
passar do conceito de governabilidade para o de governança, que 
significa a incorporação da participação do cidadão na discussão e na 
busca de soluções para os problemas que o afligem. 

No caso específico de hoje, podemos citar a questão grave da 
reforma agrária, que se arrasta há anos neste País, sem 
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encontrarmos solução definitiva. Para isso, devemos conformar 
uma totalidade de procedimentos que envolvam grande gama de 
órgãos, por meio dos quais os cidadãos e as instituições públicas 
possam fazer a intermediação de problemas comuns e de interesses 
conflitantes, naturais em uma democracia. 

Na coordenação da relação dos atores sociais, surge a necessidade 
da incorporação da capacidade do Estado de mobilizar, de forma 
organizada, a sociedade civil, para o enfrentamento dos problemas 
locais. A reforma agrária passa por isso, pois os problemas surgem 
em determinado local, onde, a cada dia, tem de se buscar a solução 
para o problema. 

Assim sendo, entendemos que a gestão do Estado e a efetividade 
das políticas públicas passam pela identificação dos problemas 
críticos, pela formulação de políticas apropriadas ao enfrentamento 
dos problemas levantados localmente, pela mobilização dos meios e 
recursos para a execução dessas políticas e pelo desenvolvimento do 
que chamamos de esfera pública, na qual todas as pessoas devem 
ser tratadas de forma igualitária, podendo expressar seus sentimentos 
e suas aflições. 

Torna-se fundamental, portanto, a construção de espaços públicos 
de negociação para a solução da questão agrária. Acredito ser esse o 
único caminho para que possamos enfrentar os atuais impasses. 
Surge, então, a necessidade da configuração de novo estilo de gestão 
dos órgãos, que precisam ser mais participativos e ágeis na busca da 
solução para os problemas, aumentando a eficiência e a 
produtividade, buscando a eficácia e tratando as pessoas de forma 
igualitária, isto é, sem tender para o lado dos trabalhadores dos 
movimentos sociais ou para o dos proprietários dos imóveis. 

Na realidade, verificamos a necessidade - e a polícia busca isso - da 
transposição de um enfoque muito burocrático para um pós-
burocrático baseado em duas vertentes. Uma delas é a gerencial. 
Desenvolvemos, ao longo desse período, técnicas modernas e 
democráticas de lidar com as questões agrárias. Atualmente, a Polícia 
Militar de Minas é referência no Brasil, e temos trazido informações e 
experiências virtuosas de todos os outros Estados. 

Estamos buscando construir o espaço público civilizatório e atingir 
os macroobjetivos democráticos, que são: a manutenção da ordem 
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pública; o bem-estar, a liberdade e a justiça social de forma 
equilibrada, eqüitativa; e o impedimento da existência ou da formação 
de conflitos que levem à perda de vidas e ao uso de violência. 

Quais são os requisitos para essa nova relação entre o Estado e a 
sociedade? Ressalto que, quando digo "Estado", quero dizer "polícia", 
pois polícia é Estado. Eles são os seguintes: transparência nos 
processos de gestão e no tratamento de todos os envolvidos; 
prestação de contas ao cidadão - e, neste momento, estamos fazendo 
um pouco disso, mostrando, de forma clara, os caminhos seguidos 
pela Polícia Militar em Minas -; desenvolvimento e consolidação de 
mecanismos de controle para evitar os desvios muito comuns nos 
casos de ação repressiva da polícia; e desenvolvimento de um 
engenhoso sistema de planejamento participativo, em que destaco um 
grande encaminhamento que fizemos no Estado: a instauração e a 
efetividade do funcionamento do fórum permanente de assuntos 
fundiários, que engloba todos os setores envolvidos direta e 
indiretamente na solução dos problemas. 

A Polícia Militar rejeita e abomina ser bode expiatório de um 
problema do qual não faz parte. A solução para o problema da 
reforma agrária não é típico da polícia. Temos outros problemas 
graves a serem solucionados, que envolvem criminalidade e violência 
nos centros urbanos. 

Qual a perspectiva conceitual contemporânea? O que pensamos ser 
a função da polícia nesse contexto? A polícia é uma ação positiva do 
Estado, destinada a cumprir várias atribuições, entre as quais: afirmar 
direitos; permitir os avanços da cidadania e a consolidação 
democrática; desenvolver a vida em sociedade; proteger a sociedade 
em defesa da cidadania; apresentar uma política de universalização 
de direitos; reordenar os fatores da desorganização social da 
violência; destinar-se ao processo institucional de administração dos 
conflitos interindividuais e coletivos; sustentar o sistema penal -
quando a PM cumpre um mandado de reintegração de posse, está 
cumprindo sua missão constitucional de sustentar o sistema penal 
vigente -; ordenar a convivência pacífica e ordeira das pessoas; 
eliminar e neutralizar conflitos sociais; enfim, desenvolver a vida em 
sociedade. 

O fundamento da atuação da polícia está nesse quadro, e com ele 
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desenvolvemos o nosso trabalho. O fundamento da autoridade 
policial está na sua capacidade de saber administrar conflitos. Uma 
polícia que sabe administrar conflitos e é democrática não precisa 
utilizar a força. Sua força está na parlamentação, na interação com os 
movimentos sociais, na busca da solução de seus problemas. 

A polícia tem um papel ambíguo na história, pois, ao mesmo tempo, 
detém o monopólio da violência legítima - é a potência do Estado - e é 
um agente da produção de consenso, ou seja, temos que administrar 
os vários conflitos da vida em sociedade. 

A Polícia Militar de Minas Gerais participa do processo institucional 
referente à administração dos conflitos, especialmente em ambientes 
marcados pela extrema desigualdade. Pretendemos solucionar esse 
problema, e não, causar tumulto. 

Preservar a ordem pública não é uma questão meramente técnica. 
Nos regimes autoritários por que passamos podia-se desconhecer a 
natureza política da função policial; por isso desenvolvemos uma 
diretriz pública, em que a instituição procura nortear e mostrar, de 
forma transparente, os caminhos e as orientações a serem cumpridos 
no que diz respeito ao tratamento das questões relativas aos conflitos 
de gestão agrária. Essa diretriz é extremamente democrática, tendo 
sido discutida pelo INCRA, em Brasília, que prega, a partir do 
desenvolvimento de vários passos, não agir isoladamente. Então, a 
polícia não pode agir dessa forma no cumprimento da sua atribuição. 
No cumprimento de um mandado de reintegração, sustentando a 
justiça penal, somente agimos de maneira repressiva depois do 
consenso de todo o desenvolvimento de artifícios, de técnicas de 
parlamentação e de negociação e do envolvimento de todos os 
órgãos. A decisão da atuação da Polícia Militar, nesse caso, é 
centralizada no Comando-Geral da Polícia Militar. Os Comandos 
Regionais, em vista da necessidade desse controle e da 
responsabilidade no trato dessas questões, centralizaram a decisão 
em Belo Horizonte. 

A estrutura da organização e do funcionamento da nossa instituição 
é a seguinte. O Estado é enorme, com cerca de 600.000km2 de 
extensão e com uma população em torno de 18 milhões, distribuída 
em 853 municípios. A Polícia Militar está em todos os municípios e em 
cerca de 300 distritos. Para trabalhar de forma preventiva, contamos 
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A nossa articulação operacional é a seguinte: no Estado, estão 
distribuídas as dez regiões da Polícia Militar, comandadas, cada uma 
delas, por um Coronel, com batalhões e companhias independentes, 
com Capitão, com Major, com destacamentos e com grupos 
responsáveis pela gestão das questões relativas à reforma agrária. 

O nosso modelo de atuação é conhecer uma realidade emergente 
cada vez mais complexa e plural. Temos de dispor de uma visão 
global para agir localmente. Por isso, há essa centralização das 
decisões no Comando-Geral, que detém a visão política e total do 
Estado, podendo decidir sobre reintegração de posse, capitalizar 
informações e inovações e articular uma relação com os envolvidos, 
que transite de uma matriz centrada apenas na polícia, que age 
sozinha na calada da noite, para uma matriz centrada nos órgãos e 
nas instituições do Estado. Agradecemos pela iniciativa do Governo 
do Estado de criar o ITER. Mantemos relações com o INCRA, com os 
Prefeitos Municipais, com o Judiciário e com o Ministério Público. A 
polícia faz parte de um grupo, não age isoladamente. 

Temos de reconhecer a existência de grupos de interesses e 
procurar estabelecer consensos e compromissos por meio da abertura 
de canais de participação e de negociação. Conhecemos as pressões 
locais sofridas pela Polícia Militar em sua atuação, no que diz respeito 
aos movimentos sociais e a proprietários de terras, mas a orientação 
institucional do Comando é a seguinte: fazemos o que é legal e não 
aceitamos pressões. Essa é a razão da centralização das decisões no 
Comando da Polícia Militar. Devemos agir com transparência para 
quebrar o ciclo de concorrência dos grupos de pressão que podem ser 
capazes de transcender pontos de vista particulares. Administrar o 
conflito como meio de promover os fins desejados. Então, qual é a 
palavra-chave? É a administração de conflitos, a negociação, a 
parlamentação, buscando a eqüidade dos resultados, e não de 
procedimentos. O que importa não é a ação específica, mas o 
resultado final do trabalho de todas as instituições. Isso é o que deve 
ser aferido. 

Trabalhar com o conceito de equipes interdisciplinares em rede. 
Voltamos aos dois itens anteriores e vemos que significa trabalhar em 
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conjunto com todos os órgãos do Estado e ter consciência de seus 
próprios limites. A PMMG tem essa consciência. Por isso, ancoramo-
nos, buscamos socorro nos demais órgãos que citamos. Temos 
normas de autocontrole. Em nossas ações, estabelecemos os 
objetivos, avaliamos os riscos, definimos competências e 
procedimentos necessários para gerenciar o risco e implementamos 
sistema de gestão dos riscos com indicadores de alerta para quando a 
situação for muito grave, fugir ao nosso controle. 

Para os senhores terem uma idéia, elencamos aqui as ocupações 
ocorridas em todo o Estado, de 1999 a 2003. Podemos verificar 
claramente uma concentração na 3• RPM, que fica no Norte de Minas; 
a 1 o• RPM está no Noroeste de Minas, em Patos de Minas, Buritis e 
mediações; e a 9" RPM, relativa ao nariz do Estado, no Triângulo 
Mineiro. Essa é nossa expectativa, nossa esperança. Pedimos para 
participar pois sabemos que este fórum pode contribuir para a 
construção de uma corrente mineira de sucesso, voltada para a 
prevenção de conflitos agrários. Desejamos que o bom-senso 
prevaleça, pois soluções mágicas para essa questão somente existem 
no plano da demagogia. Temos de trabalhar juntos, unidos, de forma 
democrática, visando solucionar esse sério problema. Cumprindo o 
meu prazo, encerro minhas palavras, ficando à disposição dos 
senhores para prestar esclarecimentos. Obrigado. 

Palavras do Sr. Célio Murilo de Carvalho Valle 
Deputado Padre João, senhores e senhoras, estou meio preocupado 

porque represento um Secretário peso-pesado no Estado, um ex-
Ministro. Porém torna-se mais fácil fazer minha exposição, visto que 
conheço bem o pensamento do grupo que trabalha com o meio 
ambiente. Espero conseguir expressar bem nossa posição. Vou deter-
me no tema meio ambiente. Há muitas pessoas do campo aqui; o 
pessoal da cidade já se esqueceu do campo ou se acostumou a vê-lo 
em um papel ou em uma planta. 

Como sou do campo e passo metade de minha semana andando 
pelo mato, gostaria que estivessem presentes aqui as plantas e os 
animais do nosso Brasil. Reforma agrária não é só para os homens, 
mas também para a vida. E estamos destruindo nossa vida. Se não 
soubermos fazer uma boa reforma, criar uma forma nova de fazer 
agricultura, destruiremos a vida da face da Terra. De nada adiantará o 
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esforço enorme do INCRA e dos órgãos de Governo em redistribuir 
uma terra desértica. Sem ar, água, solo, fauna, flora, ou seja, sem 
bicho e sem plantas, é impossível viver. 

Se eu tirar desta sala a coisa mais simples que há aqui, pela qual 
ninguém está pensando em brigar, o ar, garanto que todos nós, 
cientificamente está comprovado, morreremos em menos de 5 
minutos. E o ar, que ninguém pôs aqui, é esquecido por todos. Quanto 
à água, ocorre a mesma coisa, e nosso rio São Francisco está 
desaparecendo. Reformar a agricultura é a essência da reforma 
agrária. O homem não se pode colocar no centro de tudo. Tem de 
pensar no futuro. 

Deus não fez os bichos domésticos. Ele fez um bicho muito 
poderoso chamado gente, homem ou mulher- a mulher, Ele fez de um 
pedacinho do homem, por isso ela é melhor que o homem e parte dele 
-, e o homem fez os bichos domésticos e as plantas domésticas. Há 
10 mil anos, o cachorro era um lobo. Há 9 mil anos, a vaca, o boi, o 
cavalo eram caçados como hoje caçamos as capiv~ras. Não sei se já 
viram como era o milho antes de ser desenvolvido pela tecnologia 
moderna e antiga. Era pequeno, pequenos pedacinhos de milho, um 
capinzinho que não valia nada. O açúcar, a mesma coisa. Grande 
engano pensarmos que as plantas e os animais, para a agricultura, 
foram feitos como animais de agricultura. Nós os fizemos e somos 
responsáveis por eles. Se tratarmos mal a terra, esses animais não 
resistirão. 

Numa visão histórica, ninguém nos garante que, no futuro, a 
capivara, a paca, o jacu, hoje bichos do mato, não possam ser 
fundamentos para nossos netos continuarem a viver na Terra. Um dia, 
o cavalo foi assim. Um dia, o lobo foi assim. Há 50 anos, a penicilina 
era um mofo que incomodava as pessoas, mofava o pão. Hoje salva 
vidas. Talvez 2/3 deste auditório não estivesse aqui se não existisse o 
mofo. Deus criou o mundo como um pai, colocando nele as riquezas, 
e brinca conosco de chicotinho-queimado. Não sei se conhecem essa 
brincadeira. Esconde-se alguma coisa, e as crianças devem procurá-
la, dizendo "está quente, está frio". Deus não carimbou as plantas e os 
animais como importantes. 

A nossa ciência, o nosso conhecimento não é oriundo só da 
universidade. As coisas importantes do mundo não foram feitas dentro 
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dela. O homem, para conquistar o fogo, domesticar o cavalo, o boi, 
a galinha, todos os bichos, conquistar todas as plantas, não precisou 
de uma universidade. Foi o homem do campo que fez tudo isso. 

Essa visão de reforma, uma nova forma de agricultura, está na base 
da reforma agrária. Não podemos pensar que reforma agrária será 
feita somente com a mudança das pessoas. Devemos ter uma visão 
histórica das coisas, para entender onde estamos. No Brasil, antes de 
Cabral aqui chegar, deviam existir não mais de 100 milhões de índios. 
Hoje, só em Minas Gerais, há 18 milhões de pessoas. No Brasil, mais 
de 100 milhões de pessoas. Se continuarmos a usar a terra da forma 
errada, não teremos como usá-la mais. É extremamente importante 
que respeitemos o solo e a água e saibamos os limites da terra. Do 
contrário, será uma tragédia. 

Há lugares onde só existe uma determinada floresta. Acabou tudo. 
Os interessados jogam o movimento de reforma agrária em cima da 

floresta, a fim de aproveitar madeira, fazer carvão e obter dinheiro. 
Estamos matando pessoas, o que é covardia e, no mínimo, falta de 
inteligência. Se não usarmos a ciência, inspirada nos conhecimentos 
dos povos antigos, nunca haverá nova forma de fazer agricultura. 

A forma de fazer a reforma é complicada, mas o homem é um bicho 
complicado. Se não for feita dessa maneira, talvez seja ainda mais 
complicado. Como era feita uma reforma antigamente? Uma tribo 
indígena poderosa matava a outra e ocupava seu espaço. Os bichos 
fazem isso. Um animal persegue outro até ganhar seu território. 

É possível fazer modificações para melhorar essa complicação. O 
meio ambiente saudável, considerando-se os bichos, as plantas, a 
água e o solo, não pode causar um impasse. Não podemos nos 
esquecer disso, caso contrário, o mato não valerá nada. A água está 
acabando porque não cuidamos das nascentes. O IEF tem-se 
esforçado muito. Estamos fazendo um esforço enorme para que a 
questão do meio ambiente não gere impasse, porém não podemos 
esquecer as condições ambientais da reforma. O meio ambiente é 
perspectiva. Devemos conservar as coisas para usá-las. Não é à toa 
que nossa Secretaria é chamada de Desenvolvimento Sustentável. 

Na serra do Curral, a MBR tirou o minério em Águas Claras. 
Antigamente, os mineradores retiravam o minério e iam embora. O 
meio ambiente não mais permite isso. O minério pode ser retirado, 
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mas é preciso que a terra continue boa, sendo possível viver nela. 
Se não fizermos o mesmo com a agricultura, nossos netos e filhos 
estarão condenados a viver em um mundo infeliz, pois a terra não terá 
aquilo de que precisa. lnviabilizaremos o futuro. 

Sou idoso, tenho 70 anos de idade. Tenho três netos. Perguntaram 
a um artista por que ele brigava pelo meio ambiente. Sua resposta foi 
simples. Disse que tinha sete filhos e queria um mundo melhor para 
eles. É triste quando percebemos que alguém destruiu a Terra, não 
por maldade, mas por ignorância. É preciso recuperar a nascente, a 
margem do rio e trabalhar a terra destruída. A natureza não reage. 

Você pode ser a melhor pessoa do mundo - ter preocupação social, 
alma grande e aberta, enfim, ser capaz de morrer pelos outros -, mas 
se não usar a terra de acordo com as leis escritas por Deus, poderá 
destruí-la, matá-la, sorrindo para ela. 

Ghandi, ao visitar a Inglaterra, ficou muito impressionado com a 
beleza daqueles campos tão bem cuidados e disse que o agricultor 
inglês tratava a terra como se fosse sua noiva, com todo carinho. 
Precisamos disso no processo de reforma agrária. Devemos ter 
coragem, força de vontade para fazer as coisas, levando em 
consideração o aspecto social, mas sem nunca perder de vista o que 
vem antes do social: o ar, a água e o futuro de quem virá depois de 
nós. Para algumas pessoas mais práticas isso pode parecer utopia, 
romance ou sonho de um velho. 

Um País como o Brasil não deve se transformar em tudo, ou seja, 
plantação de milho, soja ou criação de nelore. É preciso ficar alguma 
coisa que garanta a riqueza da terra aos nossos descendentes, que 
poderão usá-la, descobrir coisas novas, como remédios e fibras. Essa 
é a diferença entre a atividade de agricultor e qualquer outra. Somos 
capazes de usar a terra e mantê-la viva, tiramos o nosso sustento sem 
destruí-la. Por exemplo, as licenças ambientais parecem muito 
complicadas. Mas isso é nossa culpa. Podemos descomplicá-las, mas 
sem destruir a terra. Estamos conseguindo isso com outros 
segmentos, como a mineração. 

Devemos considerar a terra como bem comum. Conforme palavras 
do Deputado Padre João, é preciso pensar nas futuras gerações. 
Nessa luta diária, por mais violenta que possa parecer, por mais dura 
que possa ser, por mais organizada que seja, não podemos esquecer 
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este lado romântico: olhar a terra como nossa mãe. Muitas pessoas 
querem apenas tirar proveito da terra, não imaginam que mãe também 
precisa de carinho e cuidado. A terra depende de nós. Podemos 
destrui-la. Um trator pode transformar-se em arma perigosa nas mãos 
de uma grande empresa, que apenas pensa em lucros, ou mesmo nas 
mãos de um pequeno proprietário, que vê na sua terra somente fonte 
de dinheiro. Esse é o verdadeiro gigolô da terra, nunca se vê como 
dependente dela, não tem a preocupação de prepará-la para o futuro. 

Essa visão ambiental é muito importante. Sem ela não tem graça 
viver. Devemos ter esse horizonte como meta. O Brasil, apesar de 
todas as dificuldades, está caminhando para isso. Todos têm a sua 
vez. Esperamos que consigam viver de forma harmoniosa, 
conservando este enorme patrimônio: água, ar puro e solo. É muito 
fácil cuidar do solo. Hoje não precisamos ará-lo. Estamos descobrindo 
que essa prática é incorreta. 

Precisamos de uma nova forma de fazer agricultura. Isso não 
significa uma agricultura retardada e antiga; ao contrário, significa uma 
agricultura de produtividade. Se não tivermos essa perspectiva, o 
nosso impasse será a morte; e a reforma agrária não levará a lugar 
algum, a não ser à violência e à morte. 

Por ter a alma própria de um produtor rural, costumo brincar que o 
orgulho do proprietário rural deve estar voltado para o seguinte 
pensamento: eu alimento as pessoas da cidade. Sem o meu trabalho, 
muitos não existiriam. Há os que nunca colocaram a mão na terra, 
nunca colheram nada. Portanto, sem a minha atividade, não teriam a 
vida. Além disso, preciso alimentar os bichos do campo, não devo, 
pois, jogar inseticidas neles, para que sobrem apenas braquiária e 
nelore, feijão e arroz, milho ou eucalipto. Devo produzir o suficiente 
para que esses bichos - meus irmãos, como dizia São Francisco de 
Assis-, vivam comigo, pelo menos para que a vida seja mais divertida. 
Sem contar que os animais são muito importantes. Sem as abelhas e 
os marimbondos, as flores não dariam frutos, porque são eles que 
polinizam os frutos. O meio ambiente é mais importante do que 
podemos imaginar. 

Precisamos repensar a agricultura de maneira social. Quem vive na 
terra tem de ser feliz e sentir prazer na terra. O homem da cidade está 
completamente alienado, respira fumaça e anda estressado. Costumo 
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brincar que o cupim nunca sai de férias no mês de dezembro. 
Construiu um lugar para viver e sente-se feliz ali. Nós, moradores das 
cidades, somos tão infelizes, que, em dezembro, sentimos a 
necessidade de sair. Poderíamos construir um lugar bom. O homem 
do campo não precisa ser de segunda categoria, pode ser de primeira. 
Também não precisa ser um acadêmico, porque a universidade não é 
tudo. A roda e o arado não foram inventados por um professor, assim 
como o milho não foi selecionado por um agrônomo. Hoje, ainda 
fazemos besteiras ao mexer com a genética das plantas. Estamos 
aqui para sermos felizes e para trabalhar. De fato, trabalhamos para 
sermos felizes. O melhor momento do dia é aquele em que você 
acaba de tirar o leite, chega em casa, toma um banho, come alguma 
coisa, e vai sentar-se na porta de casa para ver o pôr do sol. Essa é a 
hora em que contemplamos a natureza. É claro que temos de 
trabalhar, mas, trabalhar para sermos felizes. Desejo que o homem do 
campo seja assim. A reforma agrária deve ter essa missão. Nem 
todos precisam estar no campo, mas, os que estiverem devem ser 
mais felizes e tranqüilos do que o homem da cidade. 

Nós, da cidade, que dependemos tanto do campo, devemos ter esse 
cuidado e ver nossos amigos como pessoas extremamente 
importantes. Essa luta deve servir para que tenhamos paz, para que 
possamos trabalhar com dignidade e alegria, garantindo o futuro dos 
nossos filhos. O dia em que houver uma reforma agrária decente, o 
homem do campo não precisará dizer que quer trabalhar para o filho 
ser doutor. Não é isso! É preciso trabalhar para que o filho seja feliz, 
como doutor ou como trabalhador do campo. O homem do campo 
trabalha para dar estudo ao filho, pois ele não vê outra perspectiva. 
Devemos trabalhar dentro da perspectiva do campo, num sentido 
amplo, de respeito à natureza, às pessoas, pensando no futuro. 

Cícero, filósofo romano, nasceu no meio dos agricultores e dizia que 
conheceu alguém que plantava para quem viesse depois dele. Essa é 
uma característica do homem do campo e a reforma deve ter essa 
característica: plantar não para si, mas para quem vem depois. Sem a 
terra, o que há é um abismo, não há vida. Devemos respeitar os 
homens que cuidam da terra. Esta Casa do povo, que cuida da 
felicidade das pessoas, também deve refletir sobre isso. Espero que 
meus netos tenham um mundo melhor, mais fraterno, com flores, 
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Agradeço, em nome do Secretário José Carlos, a possibilidade de 
falar com os senhores, homens que tentam fazer com esta terra seja 
mais humana. 

Não estou me eximindo de responder sobre as dificuldades que 
poderemos ter. Estão aqui dois técnicos, disponíveis para responder a 
qualquer questão. Se não conseguirmos responder, seguiremos com 
o debate, ou melhor, prosa, coisa de mineiro mesmo, que nos ajudará 
a ter uma terra melhor. 

Agradeço a oportunidade de poder expressar nossas idéias sobre o 
meio ambiente. Obrigado. 

O Sr. Presidente- Obrigado, Sr. Célio. Encontram-se alguns desafios 
e impasses ao compararmos alguns empreendimentos do Estado, 
como as licenças Prévia, de Instalação e de Operação. Muitas vezes a 
construção de uma hidrelétrica é tratada de forma diferente. Estou 
provocando os debatedores. 

Visitei várias hidrelétricas que construíram muros de 60m de altura, 
barrando todo o rio. Nesses locais não há recurso - escada ou 
elevador - que garanta a piracema: portanto, há o impacto ambiental. 
Num assentamento, não há tanto impacto ambiental, pois ali estão 
pessoas. Sou testemunha de movimentos que conseguem lidar com a 
terra, com as águas e com as matas, com sabedoria histórica, respeito 
e com consciência de que não podem inviabilizar a vida. Então, é esse 
o Estado que temos, com vários empreendedores. Infelizmente, 
assistimos a algumas licenças serem atropeladas para beneficiar as 
hidrelétricas. 

Palavras da Sra. Luci Rodrigues Espechit 
Boa tarde a todos. Cumprimento o Deputado Padre João e todos os 

colegas da Mesa. Prosseguirei na linha de debate do Deputado Padre 
João. Qual o objetivo desse painel? Debater os procedimentos da 
reforma agrária e a questão ambiental. Portanto, há duas políticas 
públicas da maior importância, com seu foco na terra: a reforma 
agrária e a questão ambiental. 

Para contextualizar, quero apresentar os instrumentos do Estado 
que tratam exatamente da questão de licenciamento ambiental. Quer 
dizer, a questão ambiental olha a reforma agrária, o projeto de 
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assentamento como um empreendimento que faz intervenção no 
meio ambiente e por isso tem de ser licenciado. Esse é um dos pontos 
do nosso debate. 

No Estado, há hoje a Decisão Normativa no 44/2000, do COPAM, e, 
no âmbito nacional, a Resolução n° 289/2001, do CONAMA. Então, 
em Minas Gerais, desde novembro de 2000, todos os projetos de 
assentamentos são vistos como empreendimentos que têm de ser 
licenciados pelo Conselho de Política Ambiental do Estado. 

Após três anos de caminhada, temos condição de avaliar as 
consequencias da deliberação normativa nos projetos de 
assentamento da reforma agrária. Acredito na coexistência das duas 
políticas - a da reforma agrária e a do meio ambiente -, no respeito 
entre essas políticas e na complementação. A agricultura proposta 
pela reforma agrária, a familiar, tem todo o respeito ao meio ambiente 
e postura de conservação e preservação. A agricultura familiar 
apresenta pacote tecnológico que não agride o meio ambiente de 
forma significativa; não há muito uso de agrotóxicos e alterações. 
Acreditando na sabedoria dos agricultores, entendo que interferirão na 
terra de forma sustentável, pensando sempre nas gerações futuras. 

Nilton abordou a complexidade enfrentada para se chegar à criação 
de um projeto de assentamento. Ao realizar um empreendimento, o 
INCRA atua sob limitações legais. Atuamos em grandes propriedades, 
limitando-nos às propriedades com mais de 15 módulos fiscais e que 
não cumprem função social. Portanto, o universo de propriedades é 
restrito. O módulo é referência de medida de terra que corresponde à 
área suficiente para ser explorada por famílias de agricultores. Acima 
de 15 módulos, teríamos áreas, no mínimo, de 450ha no Triângulo e 
até 900ha no Norte de Minas; no Triângulo, o módulo está em torno 
de 20ha a 40ha e, no Norte de Minas, em torno de 50ha a 60ha. 
Multiplicando-se esses valores por 15, chegamos ao total do mínimo 
de área arrecadada. Além de ser grande propriedade, a área objeto de 
desapropriação também precisa ser improdutiva; não pode cumprir a 
função social, definida na Constituição por quatro quesitos que 
prevêem a exploração racional do solo e a utilização adequada dos 
recursos naturais disponíveis; a propriedade deve cumprir as leis 
trabalhistas e proporcionar o bem-estar dos proprietários e dos 
trabalhadores. Desses, o único quesito regulamentado é o 
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aproveitamento racional do solo. Portanto, a propriedade deve ser 
improdutiva para ser arrecadada. O descumprimento das legislações 
ambiental ou trabalhista não é regulamentado, o que o INCRA não 
pode aferir em vistoria para aproveitamento de reforma agrária. 

A criação do projeto de assentamento tem de ser limitada, do ponto 
de vista ambiental, pelas macrorrestrições ambientais. O poder 
público estadual deve ser nosso parceiro na identificação dessas 
macrorrestrições ambientais. Que o IEF visite a área objeto de 
arrecadação, verificando se nela há grandes restrições ambientais que 
impeçam seu uso para fins de reforma agrária. Deve-se analisar o fato 
de a área encontrar-se dentro de um parque ou conter grande 
extensão de mata atlântica ou de cerrado, enfim, se nela existem 
grandes restrições ambientais em termos de ecossistemas que 
impossibilitem sua arrecadação para fins de reforma agrária. Devem-
se observar, também, as áreas de preservação permanente e de 
reserva legal. 

A avaliação dessas macrorrestrições ambientais é o suficiente para 
permitir a criação do projeto de assentamento. As outras exigências 
devem-se dar ao longo da implantação do projeto de assentamento. O 
Deputado Padre João se referiu às hidrelétricas e quando se vai 
construir uma hidrelétrica já se tem a sua planta, sabendo-se 
exatamente onde será o canal de fuga, a barragem, os limites do 
reservatório. Tudo isso podemos desenhar no papel. O projeto de uma 
hidrelétrica é desenhado numa mesa de engenharia. O projeto de 
assentamento só pode ser desenhado com a participação das famílias 
a serem assentadas. Elas construirão, junto com o INCRA e com a 
equipe técnica, a forma de apropriação daquele espaço, o que é feito 
por intermédio do Plano de Desenvolvimento do Assentamento - PDA 
-, primeira atividade que o INCRA contrata. Esse plano detalhará os 
projetos a serem colocados em determinada área. A liberação, por 
meio da licença prévia, deve se dar no início, apenas observando as 
macrorrestrições ambientais. Depois, no detalhamento, seriam dadas 
as outras licenças. Este é o primeiro ponto que abordo no debate: a 
limitação de área para criarmos os projetos e a avaliação das 
macrorrestrições ambientais. 

O segundo ponto se refere ao passivo ambiental da área 
arrecadada. Estamos arrecadando uma área que, até o momento da 
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desapropriação, estava em mãos de particular. E se esse particular 
não cumpria a função social, corremos o grande risco de arrecadar 
uma área onde não há preservação ambiental, onde as beiras de rios 
se encontram desmatadas e onde a reserva legal nem sempre 
corresponde à área de maior biodiversidade da fazenda. Quando 
desapropriamos uma área, encontramos um passivo ambiental. A 
grande questão que sugiro para o debate é: "quem é o responsável 
por esse passivo ambiental?". Acreditamos que esse passivo não 
deve ser imputado nem cobrado dos assentados porque não foi o 
empreendimento que o causou, uma vez que preexistia à criação do 
projeto de assentamento. Não cabe ao INCRA, no seu orçamento, 
responsabilizar-se por toda a recomposição daquele passivo 
ambiental. 

Vislumbro duas saídas: quantificamos o passivo ambiental, 
assumimo-lo como custo social do Estado, nas três esferas de 
Governo, e somamos os esforços da União, do Estado e dos 
municípios na recomposição desse passivo, ou quantifica-se esse 
passivo, e arruma-se urna forma de descontar esse passivo da justa 
indenização a ser dada ao proprietário. 

O proprietário recebe a terra pelo valor de mercado. Se vai haver 
custo a ser embutido na recomposição daquela área que foi 
degradada, nada rnais lógico que isso seja descontado do justo valor 
da desapropriação. 

Destaco ainda a questão da educação ambiental do público-alvo 
com que trabalhamos na reforma agrária; trabalhadores que serão 
assentados. A forma de lidar-se apenas com a fiscalização não é a 
mais adequada. Acredito que punir e multar porque desmatou não é a 
forma mais correta de o poder público relacionar-se com os 
assentados. 

Deve haver processo de educação e de troca de saberes. Todo 
assentado tem uma cultura de vivência naquela terra, ou seja, uma 
forma adequada de lidar com aquele ambiente. O poder público deve 
complementar essa forma. É uma troca de saberes, uma 
aprendizagem de mão dupla. Devemos exercitar essa forma. 

Nessa capacitação, temos de traçar estratégias para lidar com a 
população acampada. No Estado, temos uma população em torno 15 
mil acampados. Considerando-se que, nos últimos 20 anos, 
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assentamos número igual a esse, temos de saber como nos 
relacionarmos com essa população do ponto de vista de educação 
ambiental. 

Finalmente, destaco a iniciativa do ITER, que elaborou projeto de 
formação de jovens assentados, gestão ambiental e desenvolvimento 
sustentável. Trata-se de iniciativa concreta do Governo, em que nos 
preocupamos com a geração que vem depois desses assentados. 
Esse projeto está formatado e foi discutido de forma coletiva entre o 
Estado e os movimentos sociais. Estamos envidando esforços junto 
com o ITER, para conseguirmos recursos para o financiamento desse 
projeto. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - Agradecemos à Sra. Luci Rodrigues. Temos 
grandes desafios. Todos somos inteligentes o suficiente para resolver 
um problema que vem se arrastando há séculos. O Brasil começou de 
forma errada, quando invadiu terras dos indígenas. Desde o início, 
poucos tiveram acesso à terra. Depois veio o processo de escravidão 
e a falsa libertação que não concedeu praticamente nenhuma infra-
estrutura ou terra para que os negros pudessem trabalhar e viver com 
dignidade. 

Falei sobre as hidrelétricas, mas existem outros empreendimentos 
que também agridem o meio ambiente. Podemos citar, por exemplo, a 
monocultura ou, pior, a monocultura de eucaliptos. Portanto, são 
muitos os pontos sobre os quais devemos nos aprofundar mais. 

Palavras do Sr. José Medina da Fonseca 
Representamos o IEF, na pessoa do seu Subdiretor-Geral Humberto 

Candeias. Nesta oportunidade, gostaríamos de mencionar a 
importância do licenciamento ambiental, pois as áreas onde serâo 
instalados os empreendimentos são, normalmente, geradoras de 
conflito de uso. Como bem disse o Prof. Célio, existe a possibilidade 
de uso, mas, de alguma forma, deverá haver tratamento 
acompanhado, já que se trata de áreas conflitantes, com interesses 
diversos. 

É extremamente importante que, no desenvolvimento dessa 
atividade, seja compartilhada a preservação ambiental, por se tratar 
de recurso escasso. Fatalmente, um erro cometido terá correção. 

O IEF, basicamente, tem missão, delegada pelo povo mineiro, de 
direcionar o uso da área florestal. Outro importante fator que o 

~-----------~------------~ 



556 
Instituto tem acompanhado é como essa área deverá ser explorada 
ou ter determinado uso alternativo, assim como a tecnologia a ser 
utilizada. É fundamental que seja observada a vocação da área, pois, 
se for mal cuidada e nela não tiver sido empregada tecnologia 
eficiente, novas áreas deverão ser introduzidas no processo. Portanto, 
esse acompanhamento é extremamente importante, o que, às vezes, 
gera algum conflito. 

Para que o processo de licenciamento torne-se mais rápido, o IEF 
tem-se aparelhado, montando estrutura mais ágil, de forma a dar 
cobertura aos 853 municípios, no tempo em que a sociedade 
demandar os serviços. Porém, o atendimento não ocorre no tempo 
desejável, não em razão das instituições que o demandam nem da 
prestadora do serviço, o Estado. Existe também certa precaução, pois 
o serviço não pode ser prestado de maneira irresponsável, tendo de 
ser acompanhado, pois, como já disse, erros cometidos não têm como 
ser reparados. 

Na tentativa de buscar esse aparelhamento, a Secretaria de Meio 
Ambiente já implantou e está desenvolvendo um sistema moderno de 
acompanhamento eletrônico, por meio da Internet, para todos os 
licenciamentos. Todo o processo poderá ser acompanhado "on-line". 
Assim, o interessado poderá acompanhar todo o seu pedido de 
licenciamento, podendo verificar por que motivos o processo encontra-
se parado. Com isso, ele próprio poderá sanar os problemas. 

Atualmente, por falta de comunicação, muitas vezes determinados 
processos param, o que traz muitas dificuldades. Com o uso dessa 
tecnologia de ponta, o interessado estará acompanhando seu 
processo, e o órgão espera agilizar, o máximo possível, os 
licenciamentos e as vistorias, tentando sanar as dificuldades para os 
assentamentos. Diversos fatores interagem, e o tempo vai 
avolumando-se. Assim, é extremamente importante buscar eficiência 
para reduzi-lo. 

São essas as nossas palavras. Nos debates, poderemos fazer 
maiores esclarecimentos. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Ênio Rezende 
Boa-tarde a todos. Cumprimento a Assembléia Legislativa, na 

pessoa do Deputado Padre João, por mais essa brilhante iniciativa de 
debater um tema da relevância da reforma agrária, e agradeço, em 
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Antes de tecer nossos comentários, faremos um pequeno preâmbulo 
do nosso pensamento acerca da reforma agrária e dos aspectos 
ambientais. Comungamos com a idéia de que a reforma agrária é uma 
política pública, com dimensão social, econômica e ambiental, ou seja, 
é um processo complexo. 

Militei, durante alguns anos, na Câmara Agrossilvipastoril do 
COPAM, cujos procedimentos de reforma agrária são um dos mais 
avançados procedimentos ambientais. 

A Deliberação Normativa n° 44 é cercada por questões que tornam o 
processo de licenciamento ambiental muito seguro. No campo 
agrossilvipastoril, ele é o mais avançado e profundo. 

Um terceiro ponto aqui comentado causa muita dificuldade para as 
pessoas, principalmente da área urbana. Normalmente, os projetos de 
assentamento da reforma agrária acontecem em áreas já perturbadas 
e não em matas virgens ou regiões como a amazônica. A reforma 
agrária não é nenhum bicho-papão e não degradará o ambiente mais 
do que já está degradado. 

O quarto ponto desse nosso preâmbulo é o seguinte. Não podemos 
criar mecanismos e procedimentos que engessem o processo de 
reforma agrária. O cuidado com o meio ambiente é necessário. Sou 
da EMA TER e primo por essa questão, mas não se pode engessar o 
processo com excesso de normas burocráticas e dificuldades 
assoberbadas. 

O quinto ponto também já foi comentado. Comungamos com o 
entendimento da convergência entre o processo de assentamento da 
reforma agrária e a questão da conservação do meio ambiente. 

Dividirei a minha apresentação em três pontos centrais. Em minha 
análise, percebi que, no contexto ambiental, a reforma agrária 
apresenta três fases principais. A primeira é a da obtenção do imóvel; 
a segunda é a da readequação do imóvel, inclusive ambiental; e a 
terceira fase é a do uso do imóvel pelos assentados, que passam a 
utilizar os recursos naturais e a produzir fibras e produtos energéticos 
para a sociedade. 

A primeira fase, ou seja, a da obtenção do imóvel para fins de 
reforma agrária, realmente acontece - como disse a Dra. Luci -
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quando, por meio da Relatório de Viabilidade Ambiental, que é o 
instrumento utilizado pelas normas da DN no 44, é verificada a 
viabilidade ambiental do imóvel para fins de reforma agrária. Além 
disso, é verificado o passivo ambiental, as medidas mitigadoras e 
compensatórias e as potencialidades e limitações existentes na área 
diretamente afetada pelo projeto de assentamento. 

Essa viabilidade ambiental do imóvel é da maior importância. Nesse 
momento, o INCRA, ou o empreendedor, tem a oportunidade única 
de, antes da aquisição do imóvel, verificar a sua viabilidade ambiental. 

Existem imóveis com extrema relevância ambiental. Entendo que o 
atlas da biodiversidade constitui um bom indicador - pois aponta áreas 
específicas no território mineiro dotadas de alta diversidade ambiental 
-; portanto, merece cuidado não só no tocante à reforma agrária, mas 
também no que se refere a qualquer outra atividade econômica. A 
viabilididade ambiental do imóvel é um quesito a ser destacado. 

Devemos verificar ainda a disponibilidade de recursos hídricos, 
antes mesmo da outorga. Há, no imóvel, disponibilidade hídrica para o 
assentamento, ou iremos comprá-lo primeiro para depois ver que ali 
não existe água, capacidade? Dentro da viabilidade ambiental, 
precisamos verificar também se os ecossistemas existentes não são 
muito frágeis. Há ecossistemas que não suportam uma atividade 
econômica. Logo, seria irresponsabilidade fazer reforma agrária em 
um imóvel com essas características, porque o agricultor, ao assumi-
lo, não teria condições econômicas, sociais e ambientais para explorá-
lo. No nosso modo de ver, esse ponto é fundamental, ou seja, a 
obtenção do imóvel deve cercar-se desses cuidados básicos. 

Temos de enxergar não só a área do projeto, mas também a 
diretamente afetada por ele. Estamos falando da sub-bacia 
hidrográfica, dos ecossistemas ao redor do projeto e do bioma. Esses 
cuidados são importantes. Se o INCRA, apoiado pelo IEF, tiver êxito 
na escolha do imóvel, todo o resto do processo tornar-se-á mais fácil. 
Um erro ocorrido no início certamente será assoberbado, 
potencializado. 

À segunda fase chamo de fase de estudos e projetos visando à 
adequação do imóvel. Temos de abrir um parêntese para essa 
questão. Entendo que essa fase coincide com a licença de instalação. 
Trata-se de estágio no qual estudos e projetos procurarão readequar o 
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imóvel. Nesse aspecto, a reforma agrária é saudável para o meio 
ambiente, pois pega um imóvel normalmente não adequado do ponto 
de vista ámbiental e, pelas exigências da DN no 44, o INCRA, que é 
um órgão público, procederá à readequação ambiental. 

Irei ler o que escrevi: "Por meio do Projeto Básico de Assentamento 
- PBA -, elaborado por equipe técnica especializada, com a 
participação e envolvimento de representantes dos assentados, são 
realizados estudos e projetos técnicos visando a uma nova 
configuração espacial, ou seja, os espaços vão ser redimensionados 
em termos do território de ocupação dos assentados. Então, essa 
nova configuração espacial do imóvel terá por base a readequação e 
a reabilitação das áreas de proteção ambiental - estamos falando de 
áreas de preservação permanente e reserva legal que passam a ser 
readequadas e reabilitadas -, das áreas produtivas, que também vão 
ter outra configuração, com base inclusive na capacidade de uso, e 
outras ferramentas, que irão dizer a que se prestam, readequação ou 
reabilitação das áreas degradadas e readequação das áreas 
destinadas à infra-estrutura". Portanto, o projeto de reforma agrária 
constitui ferramenta muito útil até com relação ao readequamento do 
imóvel. Assim sendo, esse imóvel teria quase um atestado de 
competência, de funcionamento com o meio ambiente. 

E o terceiro ponto, para o qual gostaria de chamar atenção, é a fase 
que denominei "uso adequado do imóvel". Primeiro, escolhemos bem 
o imóvel; depois, readequamos o imóvel, ou seja, seu aspecto físico e 
biológico; e, num terceiro momento, usamos o imóvel. 

Nesse momento, as universidades, as empresas de pesquisas e de 
assistência técnica têm de proporcionar ao agricultor familiar produtos,· 
matrizes, sementes adequadas à utilização sustentável desse imóvel. 
É preciso potencializar as universidades e empresas de pesquisa e de 
assistência técnica para buscarem produtos e serviços que sejam 
adequados à agricultura familiar. Temos inúmeras pesquisas, o Brasil 
é referência mundial no que se refere à agricultura empresarial, de 
larga escala. Mas, infelizmente, quanto à agricultura familiar, não 
temos sementes, matrizes e insumos que sejam prontamente 
adequados a esse tipo de agricultura. 

É preciso pensar uma agricultura familiar, como disse o Prol. Célio, 
uma nova forma de agricultura. E isso a agricultura familiar poderá 
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fazer muito bem, e já faz. Só que precisa de apoio da pesquisa e 
da assistência técnica das universidades e dos órgãos públicos, para 
fazê-lo de maneira correta e sustentável. Chamo a atenção para o 
estímulo à assistência técnica, à educação ambiental e ao 
acompanhamento das famílias assentadas. A reforma agrária não 
termina com a concessão da terra. Pelo contrário, é preciso crédito, 
assistência técnica e apoio em todos os sentidos. 

E, nesse quesito, agregaria também a questão de um 
monitoramento. Precisamos monitorar o processo de reforma agrária, 
nos aspectos ambientais, sociais, econômicos, etc. 

Finalmente, gostaria de trazer uma sugestão. Foram citados aqui os 
empreendimentos industriais, elétricos, etc. Na agricultura, 
diferentemente de outros empreendimentos, no momento em que se 
dá a instalação, imediatamente ou quase concomitante a isso, dá-se o 
momento da operação. Ou seja, quando uma família se instala num 
projeto de reforma agrária, no dia seguinte o produtor já está com a 
enxada na mão. Ele quer plantar, tirar o leite da vaca. O licenciamento 
de instalação deve ser muito próximo ou concomitante à licença de 
operação. A agricultura é diferente de outras atividades econômicas. 

Agradeço a atenção de todos e coloco-me à disposição para os 
debates. 

Palavras do Sr. José Ambrósio Ferreira Neto 
Na pessoa do Deputado Padre João, cumprimento a Mesa e o 

Plenário. 
Minha participação aqui se dá a partir de duas perspectivas. A 

primeira, é um longo trabalho que venho desenvolvendo na análise da 
luta pela reforma agrária no Estado, ou seja, a organização e a 
atuação dos movimentos sociais na construção da luta pela reforma 
agrária; num segundo momento - mais recentemente -, vimos 
trabalhando na implementação e na realização de estudos, visando ao 
licenciamento ambiental das áreas de assentamento. 

A partir dessas duas perspectivas, a luta pela reforma agrária e a 
questão ambiental nos assentamentos, escrevi um pequeno 
manifesto, e peço licença para lê-lo.(- Lê:) 

"Esse evento organizado pela Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais aponta, mais uma vez, a vanguarda de Minas na 
discussão das grandes questões que perpassam o processo de 
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construção da sociedade brasileira. Mais uma vez, Minas Gerais 
saiu na frente, ao propor um debate público sobre impasses e 
perspectivas da reforma agrária. 

No entanto, senhoras e senhores, antes de apontar algumas 
reflexões a respeito do licenciamento ambiental nos assentamentos 
rurais em Minas Gerais, é importante fazer algumas ponderações 
sobre o tema central deste encontro: Reforma Agrária em Minas: 
Impasses e Perspectivas. 

E pergunto: qual reforma agrária? 
Durante os últimos anos, os defensores da reforma agrana, os 

movimentos sociais, a Igreja e os partidos políticos foram duros 
críticos do modelo adotado para a solução do problema fundiário: a 
implantação de assentamentos rurais. Esse modelo era acusado de 
ser incapaz de atender à demanda por terra forjada em cinco séculos 
de latifúndios. Em novembro de 2002, em seminário organizado pela 
UFV e pelo ITER, apresentamos um breve diagnóstico 
socioeconômico dos assentamentos rurais em Minas Gerais. Na 
ocasião, apesar de avaliados como uma conquista da sociedade 
brasileira, os assentamentos eram percebidos como alternativa 
pontual, tímida e distante de uma verdadeira e desejada reforma 
agrana. Nesse debate, o INCRA, órgão encarregado da 
implementação dos assentamentos, foi, muitas vezes, injustamente 
apontado como órgão burocrático, inoperante e incapaz de fazer a 
reforma agrária esperada pela sociedade brasileira e pelos milhões de 
trabalhadores sem terra. O modelo anterior era acusado de não 
atender às demandas das centenas de famílias acampadas, nem 
conseguir dotar os assentamentos já implantados de condições 
adequadas de infra-estrutura; o crédito era irregular e a assistência 
técnica inexistente. Naquele final de ano, vivíamos momento de 
desolação e de angústia com o modelo em curso, mas com grande 
esperança de que um novo tempo para a reforma agrária se iniciaria 
juntamente com o Governo que tomaria posse em janeiro de 2003. 

Esse novo Governo tomou posse, as esperanças se fortaleceram e 
os movimentos sociais aguardaram as boas novas. Passaram-se os 
primeiros meses e nada. Mas não era ainda momento para cobranças; 
governo novo, orçamento velho, era preciso dar um tempo. Hoje, após 
11 meses de Governo, de mudança na direção nacional do INCRA, 
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notáveis elaboraram um Plano Nacional de Reforma Agrária · muita 
mídia e pouca ação. A opção pela manutenção e ampliação do 
superávit primário impediu que o atual Governo continuasse a fazer os 
assentamentos rurais, pontuais, tímidos e insuficientes, mas 
necessários e fundamentais para a vida de milhares de famílias. 

Sabemos que vivemos um momento de transição, mas não seria 
sensato manter a máquina funcionando, antes que o novo pudesse 
ser apresentado? Parece que não. A máquina parou, e a reforma 
agrária onde está? Se ela ainda não é possível, não seria importante 
continuar criando novos equipamentos, tímidos é certo, mas 
redentores para as famílias assentadas? Quantos hectares foram 
desapropriados pelo atual Governo? Quantas famílias foram pré-
assentadas por ações iniciadas após janeiro de 2003? 

O Presidente Lula, cujo passado nos inspira respeito, admiração e 
confiança, engana-se quando pede aos movimentos sociais que o 
critiquem apenas após quatro anos do Governo. É justo pedir que os 
críticos se calem frente ao atual quadro de inoperância? As críticas 
não podem ajudar a corrigir os rumos? Os críticos de hoje não são os 
parceiros de sempre? O Ministério do Desenvolvimento Agrário 
engana-se quando fala em implantar grandes projetos de 
assentamento com centenas e até milhares de famílias. Quem 
conhece a realidade dos assentamentos sabe que, em matéria de 
gente e ambiente, a economia de escala nem sempre é uma virtude. 

Dessa forma, vivemos tempos não de desolamento e desconfiança, 
pois ainda confiamos que o atual Governo tem a reforma agrária como 
um valor a ser defendido e implementado. No entanto, pesa sobre nós 
um mal-estar, uma sensação estranha de que, apesar de nunca 
termos estado tão perto de realizar uma verdadeira reforma agrária, 
com todas as virtudes que o conceito abrange, ainda não 
conseguimos vislumbrá-la. 

O tema que nos traz aqui é Reforma Agrária em Minas: Impasses e 
Perspectivas. O quadro nacional não pode ser desconsiderado. Até 
onde sabemos, o que a Superintendência 6 tem conseguido fazer é, à 
custa de muito esforço, dar continuidade a processos iniciados no ano 
passado. Ou seja, infelizmente, trataremos de velhas ações tímidas, 
pontuais e insuficientes: os assentamentos rurais. Paralelamente 
manifestamos nosso estranhamente ante a ausência formal de 
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representante da SR 28, lembrando que a Superintendência do 
Entorno do Distrito Federal é responsável por aproximadamente 30% 
dos assentamentos rurais existentes em Minas Gerais, e os temas 
aqui debatidos, principalmente a adequação dos assentamentos às 
disposições da Deliberação Normativa n° 44 do COPAM, não podem 
ficar restritos apenas à esfera da SR 6. 

Não queremos entrar no mérito da deliberação normativa do 
COPAM. Concordamos que o meio ambiente deve ser defendido e 
que a definição de regras para o licenciamento ambiental dos projetos 
de assentamento rural representa um amadurecimento da sociedade 
mineira. 

Afirmamos que esse valor já foi percebido pela grande maioria das 
famílias assentadas em Minas Gerais e no restante do País, fazendo 
inclusive parte das lutas dos movimentos sociais. No entanto, ainda 
que a grande maioria dos assentados, pré-assentados e acampados 
saiba e reconheça que a natureza é um bem a ser preservado e 
utilizado com racionalidade e parcimônia, a Deliberação Normativa no 
44, na forma como está sendo implementada, representa graves 
dificuldades para a implantação dos assentamentos rurais, pois 
transfere para o INCRA e, por extensão, para as famílias beneficiadas 
o ônus da prova de que não são poluidores nem desenvolverão ações 
de caráter eminentemente degradante sob o ponto de vista ambiental. 

Dessa forma, quando estamos debatendo os impasses da reforma 
agrária, é legítimo perguntar: "por que apenas os assentamentos 
rurais sob responsabilidade direta do INCRA, justamente aqueles 
conquistados pela luta popular, pela legítima organização social e, 
pelos históricos defensores do meio ambiente estão contemplados no 
escopo da deliberação do COPAM? Por que os empreendimentos do 
Banco da Terra, do Crédito Fundiário e do Cédula da Terra, 
participantes ativos do mercado de terras e da especulação fundiária, 
não estão obrigados ao licenciamento ambiental nos moldes 
preconizados pela Deliberação no 44?". Certamente, não se trata 
apenas de uma questão numérica em termos de projetos e famílias 
envolvidas. 

Apesar das dúvidas, afirmamos que o sentido da Deliberação n° 44 
é positivo e que seus objetivos explicitamente ambientais estão em 
perieita sintonia com o espírito e a prática da maioria das famílias 
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assentadas em Minas Gerais. Afirmamos que o meio ambiente, a 
água, a fauna, a flora e os solos nos cerrados do Norte, do Noroeste e 
do Triângulo e nos remanescentes da mata atlântica, nos rios Doce e 
Jequitinhonha, ganharam em qualidade e extensão após a criação de 
assentamentos rurais nessas regiões. Antes da norma legal, as 
famílias assentadas já haviam percebido a necessidade de cuidar 
para durar. 

No entanto, ainda que os assentados e o COPAM tenham em mente 
que a preservação do meio ambiente é condição para a perenidade 
dos assentamentos, a Deliberação n° 44 tem um efeito perverso sobre 
o chamado processo de reforma agrária, que nem os Conselheiros, 
queremos crer, avaliaram, nem os assentados podem suportar. Da 
forma como está sendo implementada e conduzida, a Deliberação no 
44, apesar de suas virtudes e boas intenções, joga nas costas do 
INCRA e, conseqüentemente, dos milhões de sem-terras de Minas 
Gerais a responsabilidade por um passivo ambiental construído ao 
longo de décadas de omissão, conivência e incompetência do próprio 
aparelho do Estado. Todos sabem que o cerrado mineiro virou carvão 
nas siderúrgicas de Sete Lagoas e região, que maciços florestais, com 
incentivo do Governo, foram plantados sem nenhum cuidado com o 
solo nem com as matas ciliares, na verdade sem cuidado algum, que 
veredas foram arrasadas, que cursos de água desapareceram. Onde 
estava o Estado? Hoje parte dessas áreas são ocupadas por 
assentados. Mente quem diz que os assentados desmatam. Na 
maioria das áreas de assentamento em Minas Gerais já não existe o 
que desmatar. O assentado, mesmo aquele mal-intencionado, que 
sempre existe, chegou tarde. 

Ainda assim, os assentados devem recompor as veredas, replantar 
as matas, recuperar os rios. Do mesmo modo, todos sabem que as 
florestas do rio Doce já não existem, as matas ciliares do grande rio 
foram destruídas e também deram lugar a pastagens. No entanto, 
exige-se que os assentados não utilizem a faixa de preservação 
permanente e façam a recomposição da cobertura vegetal. Assim, 
respaldada pela legislação vigente, a Deliberação n° 44 obriga as 
famílias de trabalhadores rurais sem crédito, sem assistência técnica e 
sem infra-estrutura a recompor o meio ambiente destruído pela 
ganância de empresas e latifundiários e pela omissão do Estado. 
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Alguns podem dizer q~e isso é determinado pela lei. Está bem, é 
legal; mas é justo? E justo jogar nas costas dos assentados, do 
INCRA, da reforma agrária, enfim, a conta do enorme passivo 
ambiental que o poder público permitiu e estimulou? 

Os assentados devem outorgar todos os pontos de captação de 
água existentes nos assentamentos. Isso é bom, pois possibilita ao 
gestor público racionalizar o uso desse recurso tão importante para a 
vida e a produção. No entanto, vivemos a contradição de ter de 
outorgar uma captação superficial para dessedentação humana e de 
animais, a qual se encontra contaminada, porque grandes produtores, 
do outro lado do rio, não comprometidos com a Deliberação n° 44, 
nem com a lei, não sendo fiscalizados pelo Estado, utilizam 
agrotóxicos de forma irregular em pivôs centrais, ou seja, contaminam 
a água que não consomem. Os assentados pagam a conta. Isso é 
justo? 

A tentativa de cumprimento da Deliberação no 44 no licenciamento 
ambiental e nos assentamentos tem criado situações que, se não 
fossem trágicas para a vida e o destino das famílias assentadas, 
seriam temas para piadas. Recentemente, um colega nosso, 
professor, especialista de renome internacional em recursos hídricos, 
foi tentar outorgar alguns poços tubulares em assentamentos da 
Região Noroeste. Por se tratar de poços antigos, perfurados há mais 
de 15 anos, antes de o INCRA assumir a responsabilidade pela área, 
e devido ao fato de a água ser destinada exclusivamente a usos 
humano e animal, portanto prioritário na outorga, o especialista 
entendeu que as informações fornecidas, tais corno as coordenadas 
geográficas do poço, a especificação dos equipamentos, a forma de 
uso e a demanda hídrica local seriam suficientes para que o IGAM 
formalizasse a autorização para o uso do poço pelas famílias. No 
entanto, uma funcionária do IGAM, uma jovem e zelosa engenheira, 
disse: "Lamento informar, mas não posso autorizar a outorga desse 
poço, porque não consta o perfil tubular com os dados geológicos 
pertinentes no pedido". Ao que respondeu o professor: "Mas, minha 
filha, esse poço tem quase a sua idade. Quem fez a perfuração foi o 
antigo dono da área. Não há registros sobre ele. Os dados fornecidos 
são suficientes, principalmente pelo uso que o poço terá". Retruca a 
moça: "Eu entendo, mas a lei estabelece que todo poço, para ser 
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outorgado, necessita de caracterização do pertil". Responde o 
professor: "Fazer esses estudos ficaria quase no preço de perturação 
de um poço novo". Ao que diz a moça: "Eu sei. Entendo a posição do 
senhor, mas tenho de seguir a lei. Sem pertil, sem outorga". Moral da 
história: o poço ainda não foi outorgado, e o licenciamento ainda não 
foi feito, porque a lei deve ser sempre seguida, por mais injusta que 
seja. 

Dessa forma, senhoras e senhores, a Deliberação n° 44 é boa, mas 
impõe constrangimentos e restrições ao processo de criação e 
consolidação dos assentamentos, principalmente porque o próprio 
Estado e seus agentes não estão preparados para entender a 
realidade desses projetos. O assentamento não é uma intervenção do 
meio ambiente, ou melhor, é sim, mas em áreas já há muito 
ocupadas. São raros os casos de assentamentos em que ainda 
existem áreas intocadas. Não devido à ação dos assentados, mas 
porque o INCRA herdou verdadeiros micos ambientais. 

O assentamento não é um empreendimento qualquer. A produção e 
a vida num assentamento têm maior conteúdo de preservação 
ambiental que qualquer outra atividade regulada pelo COPAM; no 
entanto, os técnicos do Estado, com raras exceções, não sabem o 
que é um assentamento rural. 

Finalmente, reconhecemos que a Deliberação no 44 é um avanço na 
legislação ambiental, mas, da forma como concebida, e ante a 
incapacidade dos órgãos estaduais e do INCRA em explicitar e 
conviver com a nova e dinâmica realidade dos assentamentos, apesar 
do avanço, ela dificulta a implantação dos projetos ou, na falta de 
termo melhor, na implantação da reforma agrária, que um dia 
certamente virá. Devemos cuidar para que a reforma agrária não seja 
utilizada como base para o poder público realizar suas obrigações 
com relação ao meio ambiente. É bom lembrar que, não fosse por 
essa reforma pontual e tímida, as 187 áreas que hoje compõem os 
assentamentos rurais no Estado dificilmente seriam objeto de 
qualquer fiscalização de caráter ambiental. Assim, fazer 
assentamentos é, por princípio, cuidar da natureza. Em todas as áreas 
visitadas por nós, as ações nos assentamentos são benéficas ao meio 
ambiente, apesar de faltarem crédito, assistência técnica, infra-
estrutura e ações educativas por parte do Estado. É raro encontrar um 
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assentamento onde o poder público estadual seja apontado como 
presente e parceiro; apenas em algumas ações pontuais da EMA TER 
e em outras localizadas e raras do ITER. No mais, é fiscalização e 
repressão. 

Terminando, solicito uma salva de palmas para a Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, por essa iniciativa; para o 
COPAM; para o IGAM; para o INCRA; para o ITER e para todos os 
outros órgãos do poder público que lidam com a questão ambiental e 
com os assentamentos rurais. A efetiva sintonia entre eles é 
fundamental para a realização da reforma agrária nos dias de hoje. 
Que eles sejam sábios! Para os milhares de assentados e milhões de 
sem-terras, não peço palmas, mas justiça e respeito. Obrigado. 

Palavras do Sr. Carlos Eduardo Mazzeto 
Boa-tarde! Agradeço pela oportunidade de representar o ITER e 

pela iniciativa da Assembléia. Em pleno século XXI, a reforma agrária 
continua no centro da pauta. 

Vivemos uma enorme crise ambiental, cuja raiz está no fato de 
havermos deixado de lado a perspectiva da terra-mãe. Essa crise é, 
na verdade, um conflito entre a sociedade e a natureza. Há 1 O mil 
anos, as sociedades eram igualitárias, não havia exploração do 
trabalho alheio, e as tribos conviviam com a natureza de forma 
integrada e equilibrada, vendo a terra como mãe. Esse equilíbrio não 
foi rompido pela agricultura, surgida quando o homem aprendeu a 
domesticar espécies e a manipular determinados metais para cortar a 
vegetação e cavar o solo. Se essa agricultura continua existindo, é 
sinal de algo que nos diz sobre sustentabilidade. 

Quando o Sr. Célio fala da vivência do homem do campo, esse 
homem tem um nome histórico, antropológico e político: camponês. A 
agricultura foi uma estratégia fundamental para garantir a segurança 
alimentar, o que o extrativismo nômade não conseguiu fazer. Foi 
preciso tornar-se sedentário, lidar com o solo e domesticar as 
espécies para garantir segurança alimentar, condição de reprodução e 
de vida. Essa agricultura, no Brasil, foi deixada de lado. 

No Brasil, temos 500 anos de latifúndio. Infelizmente, com a invasão 
portuguesa, com o extermínio dos índios, com a escravização dos 
negros e com o predomínio das monoculturas - da cana, do café e da 
exploração mineradora os camponeses reproduziram-se 
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marginalmente ao sistema econômico dominante. Eles sempre 
ocuparam as grotas, os fundos de vales e as regiões marginais. A 
grande monocultura agroexportadora predatória ocupou todos os 
espaços privilegiados: os solos mais férteis e as áreas mais planas 
próximas aos grandes rios. Essa agricultura camponesa de 1 O mil 
anos desenvolveu-se marginalmente ao sistema. Os camponeses 
eram tratados como subcidadãos. 

Para terem uma idéia, em 1822, ano da chamada Independência do 
Brasil, 55% da população era escrava. Ou seja, mais da metade era 
negra e escrava. Isso é um passivo social de exclusão violento, por 
isso, hoje, discutimos a questão da terra. Portanto, temos 500 anos de 
latifúndio, em que todos os mecanismos, inclusive a lei de terras, 
foram de exclusão dos camponeses e simultaneamente de destruição 
da natureza, com a derrubada generalizada da nossa mata atlântica. 
Hoje, restam-nos apenas 7% da mata, que foi a região mais ocupada 
do litoral. A partir da década de 70, já em outra fase da chamada 
modernização, há o avanço para a Amazônia e para o cerrado. 

Como o latifúndio foi a célula organizadora do Brasil, há esses 
passivos, tanto o social quanto o ambiental. Quero registrar que a 
história de degradação ecológica brasileira está intimamente 
associada ao latifúndio, e não à agricultura camponesa. 

A outra questão se refere a um segundo momento, a partir da 
década de 70, quando entramos na chamada fase de modernização 
da agricultura brasileira, em que as monoculturas imperam ainda 
mais; agora no cerrado e entrando na Amazônia. Agora não se planta 
só cana e café, mas também soja, grãos, eucalipto, laranja e algodão; 
tudo incluído no chamado "agrobusiness". Aí, na hora em que a terra 
passa a ser negócio, a noção sagrada de "mãe" desaparece. 

Então, essas monoculturas modernas levam a uma radicalização da 
degradação ambiental do espaço rural. Quem entende um pouco de 
ecologia sabe que o ecossistema é complexo, heterogêneo e 
biodiverso e, num espaço rural, o que mais contraria um ecossistema 
tropical é a monocultura. Todas elas, feitas pelo "agrobusiness", 
precisam de imensas doses de agrotóxicos e de herbicidas. 
Atualmente, vemos a ascensão da questão do transgênico, que é uma 
simplificação radical dos ecossistemas. 

Esse modelo do "agrobusiness" privilegia essas monocultoras 
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agroexportadoras, que não geram emprego e destroem a natureza. 
Esse é um modelo que produz alimento, gerando fome: não ocupa 
nem emprega. Basta dizer que, no Brasil, desde a década de 60 até 
2000, 40 milhões de pessoas saíram do campo e foram para a cidade, 
gerando esse caos urbano. Qual a razão? A razão é essa exclusão 
lasciva e essa modernização desempregadora e predatória, que 
sofreram os ecossistemas. A população acabou nas periferias, sem 
opção, gerando esse ambiente urbano. Portanto, a reforma agrária é 
uma solução ecológica para a questão ambiental do reequilíbrio social 
e territorial brasileiro, para que possamos resgatar essa relação com a 
terra mãe. 

Não é à .toa que os movimentos sociais apresentam a mística da 
terra, o resgate do valor sagrado da terra - da segurança alimentar, da 
sobrevivência e da reprodução da família -, e não do valor do negócio, 
embora a agricultura camponesa precise encontrar seu valor no 
mercado. Para isso, conta com experiências de como se reproduzir e 
encontrar vantagens na agricultura patronal em divérsos segmentos. 

Para alcançarmos uma sociedade sustentável, deve haver o resgate 
do passivo socioambiental. Democracia e ecologia devem caminhar 
juntos. Conservar e democratizar os recursos naturais devem fazer 
parte do mesmo processo, do novo modelo agrícola. Como o Prol. 
Célio disse, precisamos construir nova agricultura, cuja base seria 
mais fácil ser camponesa que "agrobusiness", já que a primeira 
apresenta potencial para conviver com os ecossistemas e resgatar a 
idéia da terra mãe; e não resgatar a idéia da terra mercadoria, como 
faz o "agrobusiness". 

O espaço agrário precisa ser reordenado numa perspectiva de 
cuidado com a terra, com a água, com a biodiversidade e com o 
ambiente agrícola e natural. Como trabalho com agroecologia há mais 
de 15 anos, para mim as funções de produção e de conservação não 
são excludentes. Produção e proteção existem na cabeça de técnicos 
e de ecologistas. Por outro lado, os agricultores entendem que isso se 
funde em uma coisa só. A reprodução familiar só alcançará êxito se 
produzir sem degradar os recursos dos quais os agricultores 
dependem. Não podem ser comparados a fazendeiros paulistas que 
compram terras em Rondônia e no Mato Grosso e, se houver 
degradação, mudam-se para a fronteira do cerrado. São dependentes 
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do recurso, têm territorialidade, enraizamento - portador de 
sustentabilidade -, que a globalização tenta diluir. 

A nova agricultura deve levar-nos à nova matriz tecnológica, 
resgatando a relação com a terra mãe. A nova matriz vem sendo 
formulada há 15 ou 20 anos, denominada agroecologia e de manejo 
dos ecossistemas naturais. Ao separarmos meio ambiente de agrário, 
esquecemo-nos das reservas extrativistas, que, segundo os 
seringueiros, são a reforma do povo da floresta. Essa reforma agrária 
protege a floresta, explorando-a e viabilizando suas vidas. Há 
caminhos também no cerrado e na caatinga. Combater a seca é 
esquizofrenia; pois não podemos combater o clima; podemos, sim, 
conviver com ela. A possibilidade de sustentabilidade é conviver com 
a seca, pensando no tamanho da sustentabilidade de unidades 
familiares na caatinga, no cerrado e na mata atlântica. 

O desafio de juntar as funções de produção e conservação, não 
separadas na cabeça do agricultor, passam por idéia de ecologia 
agrícola, de agroecologia. 

E, a meu ver, para se fazer o encontro da agricultura - não 
agronegócio - com a natureza, o caminho é a agroecologia. Isso 
requer enfoque interdisciplinar, transdisciplinar, o que nós agrônomos, 
infelizmente, pouco tivemos em nossa formação escolar. Debatendo 
com estudantes, costumo dizer-lhes que o curso de Agronomia que fiz 
falou-me de uma agricultura sem agricultor e sem natureza, uma 
agricultura abstrata que as máquinas fazem sozinhas. Essa é nossa 
cultura moderna, de certa forma imposta pelos europeus e 
americanos. E não tem nada a ver com a agricultura do nosso índio, 
do nosso camponês, do nosso caboclo, dos agricultores familiares 
espalhados por todo o Brasil. 

Em Minas Gerais, saímos à frente. O INCRA possui uma Gerência 
de Meio Ambiente, temos licenciamento ambiental normatizado, que 
ainda se encontra complicado porque alguns setores do 
ambientalismo mineiro queriam estudo de impacto ambiental para 
licenciar assentamento e nós, que éramos do INCRA à época, 
cedemos, simplificando, da forma que nos foi possível, para fazer a 
mediação com o setor ambientalista radical, que tratava a reforma 
agrária como um grande empreendimento agropecuário. 

Temos o ITER, de que sou Diretor, que representa um órgão 
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estratégico de Governo, necessitando ser melhor estruturado. Mas 
temos uma Diretoria de Desenvolvimento Rural Sustentável, que 
pretende aplicar o conceito de sustentabilidade. 

Estamos realizando o curso de Agroecologia, Gestão Ambiental e 
Desenvolvimento Agrossustentável para jovens assentados, em que 
batalhamos por verbas junto ao PRONAF, já que o Governo do 
Estado não dispõe de recursos. 

Uma outra importante iniciativa é a reconversão agroextrativista das 
monoculturas de eucalipto, que estão sendo recuperadas pelo ITER 
em Rio Pardo de Minas e municípios adjacentes. Estamos resgatando 
a função do Estado, invertendo a mão do que foi feito em termos de 
privatização de terra devoluta. Hoje, estamos democratizando a terra 
devoluta para as comunidades que ficaram encurraladas pela 
monocultura do eucalipto. O cerrado está voltando e, com ele, 
observamos o retorno da água e a revitalização das comunidades. 
Pensaremos essas áreas não como assentamentos convencionais, 
mas como áreas de uso comum, como sempre foi feito pelo povo do 
cerrado que, infelizmente, foi expropriado em determinado momento 
histórico. Obrigado. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Passaremos à fase de debates. Primeiramente, 

ouviremos as perguntas orais. Peço que se posicionem, junto ao 
microfone, os Srs. Alexandre Lacerda, Marcelo Brandão e Vanteir, 
solicitando-lhes que sejam objetivos em suas questões. 

Debates 
O Sr. Marcelo Brandão Azevedo - Meu nome é Marcelo Brandão 

Azevedo. Represento a OSCIP Ação, Consciência e 
Desenvolvimento. Dispensadas as saudações pelo adiantado da hora, 
gostaria de expor duas questões: a primeira ao Dr. Nilton Alves e a 
segunda à Dra. Luci Rodrigues. 

Dr. Nilton, quero saber quanto à competência da SR6, no Noroeste 
de Minas, tendo em vista a atuação freqüente do INCRA, de Brasília, 
na região. A segunda questão, dirigida à Dra. Luci, diz respeito a um 
contrato de comodato que está sendo promovido pela Ouvidoria 
Nacional Agrária perante os proprietários rurais, para que sejam 
recebidas famílias de acampados que estão sendo retirados de 
propriedades invadidas por força de liminares. Obrigado. 
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O Sr. Alexandre Lacerda - Meu nome é Alexandre Lacerda, 

trabalho no INCRA e sou engenheiro agrônomo. Minha pergunta é 
dirigida aos representantes da Secretaria de Meio Ambiente e do IEF: 
Se os maiores problemas ambientais existentes nos assentamentos 
são devidos à falta de educação ambiental, de estrutura básica, de 
condições econômicas - crédito para produção de alimentos -, qual é, 
na realidade, a contribuição dos procedimentos exigidos pelo 
processo de licenciamento ambiental, que geram demora de três anos 
para a autorização de instalações dos Pas, que permite às famílias ter 
acesso aos créditos, à educação e à condição de produzir seu 
alimento em melhores condições de habitação e saneamento? Por 
que não atuar na geração ou disponibilização de recursos, para que 
isso seja efetivado?" Muito obrigado. 

O Sr. Vanteir do Couto - Meu nome é Vanteir do Couto. Em primeiro 
lugar, gostaria de chamá-los de irmãos, porque somos filhos de uma 
mesma Pátria abençoada. Nasci na Mata Atlântica, no Triângulo 
Mineiro, na cidade de Patos de Minas, cuja Mata Atlântica não existe 
mais porque foi tudo devorado para obtenção de carvão e para dar 
lugar a plantações enormes de soja e milho, cujos terrenos, na 
maioria, pertencem a estrangeiros. 

Alerto sobre o grave perigo de agredir a natureza. Como somos o 
último refúgio da vida no planeta, espero que o debate vá ao encontro 
do que disse o último orador. A preservação da natureza é 
fundamental, tanto que Patos de Minas tem a maior jazida de fosfato 
do mundo - começa em nossa cidade e vai até Araxá. O fosfato é um 
adubo natural, com o qual a planta se desenvolve naturalmente. 

Solicito que os senhores da Mesa incutam naqueles que vão tomar 
posse da terra o cuidado com o meio ambiente, com o ecossistema. O 
mais possante computador não consegue desvendar plenamente o 
ecossistema mais simples. Se isso for feito, a geração futura 
agradecerá. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Depois, contuaremos com as perguntas. Agora, 
voltamos a palavra à Mesa, para procedermos às respostas. 
Primeiramente, passo a palavra a Sra. Luci, que disporá de três 
minutos para responder. 

A Sra. Luci Rodrigues Espechit - Responderei à pergunta que diz 
respeito aos contratos de comodato para as áreas com liminar, ou 
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seja, ao assentamento de trabalhadores em áreas com liminar. 
Essa questão constitui eterno problema no Estado, tendo em vista o 
número de pessoas acampadas ser muito maior do que o que temos 
capacidade de assentar, de forma imediata. 

A vara agrária tem atuado por meio de acordos. Por outro lado, 
vemos com bons olhos o aceno da Ouvidoria Agrária Nacional aos 
contratos de comodato, apesar de ser solução transitória. Porém, esse 
assunto ainda não foi debatido na Superintendência Regional nem, 
acredito, nas outras superintendências. Entendo ser ação de iniciativa 
da Ouvidoria, responsável pela coordenação da questão sobre 
conflitos fundiários e que sofre mais de perto os problemas. Talvez a 
questão possa ser disseminada pelas superintendências. 

Por se tratar de solução transitória, vejo-a com certo receio. Pode 
ser emergencial ou necessária em determinados locais, mas é 
transitória. Seria ideal que pudéssemos colocar essas famílias, ainda 
que provisoriamente, em áreas públicas, dentro dos municípios, ou 
nas próprias fazendas que se encontrarem em processo de 
desapropriação, por meio de acordos. 

O Sr. Célio Murilo de Carvalho Valle - A resposta é rápida: três anos 
é demais. Convidaria o companheiro para participar do Grupo no 2 -
Meio Ambiente e Reforma Agrária -, cujo Coordenador será o Sr. 
Joaquim. Gostaria que esse problema fosse para lá levado. Grandes 
indústrias também estão com seus projetos amarrados há três anos. 
Há todo um esforço para resolver esse tipo de problema, o que não 
quer dizer que devamos soltar as rédeas para as pessoas fazerem o 
que bem entenderem. 

Gostaria de chamar-lhes a atenção para fato que considero falta de 
respeito com o pequeno produtor: dizer-lhe que não é causador de 
impacto. É causador de impacto, sim, e é obrigação da nossa 
universidade estudar novas formas de ciência e tecnologia para esse 
tipo de trabalho, porque mil pequenos produtores podem causar 
enorme impacto, se não trabalharem direito. É muito comum entrar em 
grandes áreas florestais manejadas por empresas de carvão e ver o 
corte de todas as árvores para queima e venda. A fiscalização, justa e 
necessária, não persegue apenas os pequenos, como se pensa. A 
maldade humana é mais complexa que podemos imaginar. Também 
não é verdade quando se diz que os índios não causam estrago. 
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Existiam 6 mil índios no Brasil; hoje, são 100 milhões de pessoas. 
A situação é muito diferente. Portanto, precisamos usar bem a 
cabeça, porque senão ficaremos fazendo poesia, o que é inútil. É 
extremamente importante acharmos forma de alimentar a multidão 
sem causar impacto tão grande à natureza. No meu entendimento, a 
solução está na reforma, nova forma que precisamos encontrar, 
urgentemente. 

O Sr. Vicente Gonçalves - Este é o segundo fórum de reforma 
agrária. Em 1963, estivemos com o Pe. Laje, o Pe. Viegas e o Chicão, 
grande líder. Entretanto, tudo acabou com uma revolução e meteram-
nos na cadeia. 

A reforma agrária, como é feita, não atende às necessidades. A 
assistência ao assentado apenas não basta. Deve haver uma 
formação, ao contrário do que foi feito agora. Deve-se dar ao 
assentado natureza, trabalho e capital. Podemos incluir no capital a 
alimentação, a assistência técnica, a habitação, a educação, o 
agasalho, a saúde e a segurança. Isso é o básico. 

É necessário ainda a capacitação profissional, pois, se houver 
apenas a assistência técnica, a situação será como a de uma babá 
dando assistência ao agricultor. É preciso capacitar esse homem, 
tanto no aspecto profissional quanto no gerencial. Se ele não souber 
gerenciar, plantar, trabalhar, de nada adiantará a reforma. 

O processo apresentado pelo INCRA, juridicamente, está perfeito, 
mas falta pensar no homem. Além dos recursos econômicos, é 
necessário fornecer ao assentado acesso ao comércio, para que 
possa escoar sua produção. Os produtores rurais não pensaram no 
homem, nas favelas. O Tenente-Coronel conhece a situação de 
marginalização existente, porque as cidades não têm capacidade para 
comportar todos os que vêm do campo. É preciso levar o homem para 
a terra, a fim de que possa trabalhar. Falo isso, porque fui o líder dos 
favelados até 1975. Hoje sou advogado, mas vi quando todos vieram 
para as cidades. 

Apóio integralmente as palavras do Ambrósio. Não se deve apenas 
penalizar o assentado. Vamos penalizar também os grandes 
produtores. A justiça já existe para o pobre, o negro e as prostitutas. 
Vamos parar com isso. 

O Sr. Augusto Ferreira Fraga - Boa-tarde a todos. Quero dar a maior 
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nota que uma instituição pública pode receber ao INCRA e ao ITER 
por sua agilidade na vistoria da Fazenda Pé da Serra, no Município de 
Japonvar. 

Cumprimento também o Ten.-Cel. Renato Vieira de Souza, por seu 
discurso, que reflete os anseios do povo mineiro. Pergunto-lhe por que 
essas orientações da PM não chegam ao interior do Estado. Por 
exemplo, na Fazenda Pé da Serra, os representantes da PM que 
foram cumprir uma suposta ordem judicial apresentaram argumentos 
muito estranhos. 

O pessoal teria de sair vivo ou morto, sendo que não houve 
nenhuma reação, pois eram humildes e simples trabalhadores rurais. 
E nenhuma entidade estava à frente do movimento. A polícia chegou 
arrogante, e o Capitão disse que tiraria o pessoal vivo ou morto dali. 
Essa orientação de V. Exa. não foi respeitada nessa ocasião. 

Houve uma audiência na Vara Agrária, em que ficou estabelecido 
um prazo de 30 dias para o pessoal se retirar da fazenda, a fim de que 
o INCRA procedesse à vistoria. No dia seguinte à audiência, um 
Coronel reformado da Polícia Militar, residente em Japonvar, Mário 
Veríssimo, deu ordem à polícia para retirar o pessoal da fazenda. 
Agindo assim, estava pisoteando um acordo realizado na Justiça 
Agrária. Um Coronel reformado não poderia dar ordem para polícia 
nenhuma. Esta não cumpriu a ordem, e o pessoal dispunha ainda de 
29 dias para se retirar. 

Solicitamos a V. Exa., jovem de cabeça boa- graças a Deus Minas 
Gerais pode contar com uma pessoa da sua competência -, que, com 
a força divina, faça com que essas idéias cheguem ao interior do 
Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Evariste Garcia de Matos - Sou do Conselho Municipal de 
Saúde de Belo Horizonte. Sairei daqui com um decepção terrível! 
Pensei que a reforma agrária serviria para gerar desenvolvimento, 
riqueza, trabalho e paz, principalmente interior, a fim de enfrentarmos 
a ALGA, que nos domina externamente, mas a minha ansiedade não 
foi satisfeita, pois estamos enfrentando uma guerra social, em que 
milhares de jovens estão perdendo a vida e centenas de policiais 
militares estão morrendo. Cada Soldado que cai faz com que Minas 
Gerais fique menos solidária. 

Em minha região, os assaltantes entram nos ônibus para tirar a vida 
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dos passageiros. Quando a polícia aparece, eles respondem com 
tiro. Isso acontece devido ao êxodo rural, que passou a ser fluxo 
migratório, estrangulando o centro urbano. 

Há dois anos, o Governador Aécio Neves, na apresentação do 
Estatuto da Cidade, mostrou essa situação com clareza, dizendo que 
os homens públicos não estão sabendo resolver essa questão. 

Durante este seminário, percebi que nenhum dispõe de uma visão 
para resolver essa situação. A discussão sobre reforma agrária foi 
transformada em debate sobre o meio ambiente. Não desejam 
produzir porque ainda vivem na época em que se matava um tatu para 
passar o sangue na criança quando nasce. 

Há uma fazenda na Colônia Agrícola de Neves, outra em Santa 
Luzia e uma terceira. Podiam ser criadas centenas de fazendas. 

Poderia criar mais de mil aviários para produzir frango e exportar 
para o Oriente Médio, para o mundo; poderia criar suínos, fazer mais 
de 500 chiqueiros, a fim de engordar leitões para exportação. Um 
Estado, uma nação mede-se, identifica-se pelo que produz e exporta, 
gerando riquezas. Fiquei um pouco decepcionado. Entendo que aqui 
não iremos encontrar caminho. 

A Sra. Maria Aparecida Rodrigues de Miranda - Boa noite! Trabalho 
no ITER, na Diretoria de Documento Rural Sustentável. Sou do 
Noroeste. Comecei minha militância na luta pela reforma agrária no 
Município de Unaí. Em primeiro lugar, parabenizo a Mesa porque é a 
única deste seminário que conta com a participação de uma mulher, o 
que ainda representa um desafio para nós, porque a luta pela reforma 
agrária só poderá sair vencedora se juntarmos as forças de homens e 
mulheres. Na prática, isso acontece. Porém, para a programação 
deste seminário, não se levou em conta essa questão. Para as 
próximas atividades, poderemos considerar essa questão. 

Farei uma consideração a respeito da medida provisória que proíbe 
as vistorias em área ocupada. Nosso representante do INCRA 
Nacional falou, pela manhã, que se trata de uma questão de relação 
de forças. Temos de pensar no assunto; caso contrário, o 
planejamento do INCRA continuará complicado. Ao considerar, por 
exemplo, o cadastramento dos acampados, as áreas que não tinham 
sido vistoriadas não puderam entrar com o nome das famílias 
cadastradas. Então, proponho que este fórum trate disso e proponha 
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ao INCRA um estudo efetivo sobre o assunto. 

Farei duas perguntas, uma ao Mazetto e outra à Luci. A Luci falou 
sobre a possibilidade de se fazer as negociações sobre as terras 
ocupadas para a permanência das famílias. Esse fato já acontece em 
Minas. Gostaria que a Luci o detalhasse melhor. Esse é um 
instrumento importante. A raiz na terra é que dará força para as 
famílias resistirem e esperarem os processos burocráticos da reforma 
agrária até que ocorra o assentamento. 

Ao Mazzeto pergunto quais proposições estão sendo pensadas para 
adequar a legislação ambiental, a fim de que se transforme em um 
instrumento favorável à reforma agrária, e não em um empecilho. O 
professor já falou sobre isso. Como podemos adequar essa 
legislação? Como este fórum pode contribuir para que essa 
legislação, que é um avanço do nosso Estado em relação aos demais, 
transforme-se em um instrumento favorável à reforma agrária? 

O Sr. Presidente - Antes de passar a palavra aos debatedores, 
convidamos todos para uma breve palestra no Auditório, que fica ao 
lado deste Plenário, sobre a cobertura do MST pela televisão. A 
palestra terá início às 18h30min, proferida pelo Prol. Fernando 
Weltman, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. 

Pergunta da Sra. Teresa Rezende: Sabemos que a função social da 
propriedade só se pertaz se atendidos simultaneamente os requisitos 
elencados pelo art. 186 da Constituição Federal. Nesse contexto, qual 
sua opinião sobre o fato de não ser possível desapropriação, para fins 
de reforma agrária, de propriedade produtiva não cumpridora da sua 
função ambiental, ou seja, não cumpridora de sua função social? 

O Sr. Nilton Alves de Oliveira - Com relação à desapropriação em 
função do descumprimento da legislação ambiental, esclarecemos 
que a Constituição Federal é um pouco contraditória nesse aspecto. 
Ela diz que a desapropriação aplica-se ao imóvel que não cumpre a 
função social. Isso no art. 184. Mas, no art. 186, traz que o imóvel, 
sendo produtivo, não pode ser alvo de desapropriação. Então, de 
certa forma, ela dá um mecanismo, mas o subtrai mais adiante. 

O INCRA já desapropriou uma propriedade localizada no Sul do 
Pará, chamada Fazenda Flor da Mata, por descumprimento da 
legislação ambiental. O proprietário não recorreu da desapropriação 
em juízo. Portanto, não houve a discussão, nos tribunais, com relação 
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à aplicação desses dispositivos da Constituição. 

Minas, juntamente com o Estado de Pernambuco, está tentando 
desapropriar um imóvel localizado em Uberlândia, com base no 
descumprimento da legislação ambiental. Ainda estamos na fase de 
análise jurídica da possibilidade, para o processo ser encaminhado a 
Brasília, com vistas à declaração de interesse social para fins de 
reforma agrária. 

O Sr. Presidente - Sr. Nilton, lerei todas as perguntas, de forma que 
possa fazer suas anotações. 

Esta é do Sr. Leonardo, do MST: Por que o processo de 
desapropriação é tão complexo? Não podemos diminuir a burocracia 
para alavancar a reforma agrária? 

Da Sra. Neula Maria de Souza, do MTL: O crédito agrário pode ser 
concedido às famílias isoladamente? Como funciona? 

Do Sr. Antônio Martins do Nascimento, da Associação dos 
Pequenos Produtores Rurais de Pé da Serra: O que será feito para o 
assentamento ser mais rápido? 

Do Dr. Pedro Coelho Amaral, Procurador Jurídico do IEF-COPAM: O 
senhor afirmou que o período médio processual de concretização de 
um projeto de assentamento em Minas Gerais é de dois anos. Que 
Estado brasileiro vem realizando assentamentos com maior 
eficiência? Qual o tempo total demandado por esse Estado? 

Do Sr. Lúcio José, da UFMG: Há possibilidade de desburocratizar o 
processo de reforma agrária vigente? Qual o caminho para reduzir 
esse prazo médio de dois anos citado? Como é possível sobreviver 
sob as lonas pretas por tão longo período? 

Do Sr. Márcio Pereira, do Instituto dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras na Agricultura do Vale do Jequitinhonha: Considerando 
a grande demanda de acampados no Estado, bem como de outros 
trabalhadores sem terra, qual a meta de assentamentos a serem 
criados em 2004 no Estado e no vale do Jequitinhonha? 

O Sr. Nilton Alves de Oliveira - Tentarei ser o mais conciso possível 
para dar oportunidade a outros de responderem às indagações. 

Com relação à pergunta do Sr. Márcio sobre a meta de Minas 
Gerais, a previsão para o ano de 2004, constante no PPA, é de cerca 
de 3 mil famílias assentadas. Ainda não temos definida a meta do 
Estado com relação ao Plano Nacional de Reforma Agrária divulgado 
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recentemente. 

Creio que essa meta será ampliada, mas ainda não há definição a 
respeito disso. Quanto ao vale do Jequitinhonha, não há definição de 
quantas famílias serão assentadas naquela região, em face da 
distribuição da AMER pelas regiões prioritárias do Estado. 

O Lúcio pergunta se há possibilidade de desburocratizar o processo 
de reforma agrária. Entendo que sim. Há dois componentes, sendo o 
primeiro de ordem legal. Precisamos diminuir significativamente as 
formas e as brechas jurídicas que permitem aos proprietários recorrer 
em juízo, pois isso cria uma forma de procrastinação no andamento 
do processo de desapropriação. O segundo componente diz respeito 
ao aspecto ambiental. Aqui, não se discute validade, mas é preciso 
encontrar uma forma de reduzir os prazos de concessão de licença, 
bem como a complexidade dos estudos, a fim de dar celeridade ao 
processo. 

A Nide pergunta sobre o crédito fundiário. Se não me engano, o 
IDENE é que faz operações com essa modalidade de aplicação de 
recurso federal. Não temos conhecimento em profundidade das regras 
desse processo, por isso a recomendação é fazer contato com o 
IDENE. 

O Dr. Pedro pergunta sobre os prazos para assentamento. Minas 
possui um delta quanto à diferenciação de tempo de assentamento 
por três motivos: o primeiro é a enorme resistência à desapropriação, 
o que não ocorre na maioria das regiões, onde os proprietários se 
interessam pela disponibilização dos imóveis para ações de reforma 
agrária; o segundo, a questão ambiental em Minas é diferenciada dos 
demais Estados; o terceiro, a baixa capacidade operacional da nossa 
Superintendência, que resulta na menor quantidade de processos 
para desapropriação. Em síntese, são três aspectos que demonstram 
o baixo desempenho da nossa regional quanto à desapropriação. 
Quanto aos prazos, há superintendências do Norte que conseguem 
vistoria até a emissão de posse, cerca de oito a nove meses. Minas, 
em regra, não consegue isso com menos de dois anos. 

O Leonardo pergunta sobre a complexidade dos processos. Amanhã 
haverá um debate sobre esse assunto, e teremos oportunidade de 
discutir detalhes, que podem resultar em maior celeridade dos prazos 
de assentamentos. Essa complexidade não advém apenas da questão 
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institucional, a chamada fase administrativa, como também da 
judicial. Nessa linha, poderemos discutir com maior riqueza de 
detalhes. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Prol. Francisco de Paula Neto, 
dirigida ao Prol. Célio do Valle: "Há perspectiva de alguma 
simplificação ou adequação dos procedimentos de licenciamento dos 
projetos de assentamentos de reforma agrária e de possibilidade de 
redução de tempo, tornando os processos mais ágeis e menos 
onerosos? De que forma a SEMAD promoverá a revisão da 
Deliberação Normativa no 44/2000, considerando sua existência há 
três anos, considerando ser ela exclusiva para os projetos de 
assentamento do INCRA, considerando que em Minas Gerais existem 
outros processos para projetos de assentamentos e considerando 
ainda as mudanças que a Secretaria vem empreendendo?". 

Pergunta da Sra. Mônica Mariz, do INCRA, dirigida ao Dr. Célio do 
Valle: "Como representante do Secretário de Meio Ambiente, qual é a 
sua opinião sobre a proposta apresentada pela Ora. Luci em relação à 
alteração da Deliberação Normativa no 44? A proposta facilitaria o 
processo de licenciamento para reforma agrária e, ao mesmo tempo, 
criaria um instrumento de proteção ambiental?". 

A pergunta seguinte é dirigida ao Sr. Célio Valle pelo Sr. Sebastião 
Aparecido dos Santos, da AFARP, nos seguintes termos: "Por que os 
pequenos agricultores são mais fiscalizados do que os grandes 
produtores?". 

A Sra. Neide Pacheco, psicóloga, dirigiu a seguinte pergunta ao Sr. 
Célio Valle: "A legislação ambiental trata os diferentes de forma igual, 
ou seja, impõe as mesmas regras ao assentado e aos grandes 
empreendimentos rurais. Sabemos que o grande predador não é o 
pequeno, mas o capital, que devasta e destrói tudo pelo lucro. Vemos 
clareiras onde cabem vários estádios de futebol virando carvão, sem 
punição, enquanto se prende e penaliza um pai de família que queima 
algumas varas secas para cozinhar para seus filhos". 

O Sr. Célio Murilo de Carvalho Valle - Responderei à pergunta 
formulada pelo Prol. Francisco, que conhece bem a casa. E um 
grande parceiro que temos na solução desse problema. Não gosto da 
expressão '1acilitar". Não quero ter facilidades, quero ser correto. 
Podemos mudar muitas coisas. Sugiro, Prol. Francisco, que a sua 
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proposta faça parte das sugestões deste fórum e seja 
encaminhada à nossa Secretaria. Não apenas o processo de reforma 
agrária reclama disso, mas grandes empresas estão reclamando que 
as estamos impedindo de produzir. 

Não podemos simplesmente desconhecer o problema. Gostaria que 
o Prof. Ambrósio, que fez muitas observações interessantes, 
participasse dessa discussão e fizesse propostas concretas. Estamos 
na fase de apresentar propostas reais: verificar a norma existente e 
propor modificações. O Prof. Francisco, o ITER e o INCRA têm 
participado conosco desse processo, o nosso diálogo é razoável. Não 
podemos esperar mais três anos. Temos de aproveitar essa ocasião 
em que a Secretaria está passando por reforma. 

Quanto à outra pergunta, infelizmente, os pequenos são mais 
fiscalizados do que os grandes. Isso não deveria ocorrer, mas ocorre 
não apenas no meio ambiente, mas também em várias áreas. Espero 
que, com o tempo, consigamos contornar esse problema. Sugiro que 
tais injustiças sejam comunicadas ao órgão competente. Quem sabe 
poderão ser evitadas? Não prometo que essa reclamação acabará. 
Ainda teremos problemas. É preciso que a sociedade denuncie esses 
fatos. Muitas vezes, como já disse, o pequeno é usado pelo grande. 
Hoje o IEF está nas estradas, cercando caminhões de carvão, porque 
estão queimando os nossos cerrados. A dificuldade é enorme porque 
esses caminhões vêm de São Paulo e da Bahia portando documentos 
falsos. É uma verdadeira máfia. É preciso que a sociedade reclame, 
denuncie. Levarei essa denúncia à nossa administração. Vamos 
trabalhar para que os pequenos sejam os melhores. 

O Sr. Presidente - Perguntas dirigidas à Sra. Luci Rodrigues 
Espechit. 

Do Sr. Clóvis dos Santos, do Movimento Terra, Trabalho e 
Liberdade: "Para acelerar o processo de reforma agrária, é preciso 
revogar a medida provisória, que proíbe desapropriação de terras 
ocupadas, pois os movimentos sociais possuem estrutura para 
descobrir terra produtiva e pedir vistorias. O que a senhora acha 
disso, e qual a possibilidade de acontecer essa revogação?". 

Do Sr. André Luiz, do PCdoB, dos assentados do Rio das Pedras: 
"Por que os movimentos sociais não foram convidados a ser parceiros 
na elaboração do plano de reforma agrária? Se todos os interessados 
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participarem da solução do problema, haverá um equilíbrio nas 
discussões". 

Do Sr. Adão Pereira dos Santos, do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Jequitinhonha: "Por que os Governos já não fazem 
assentamentos, em vez de criarem meios de expulsar os 
trabalhadores de suas terras, principalmente os do vale do 
Jequitinhonha?". 

A Sra. Luci Rodrigues Espechit - Respondendo à primeira pergunta, 
a medida provisória foi um ato do Governo passado, que criminalizou 
as ocupações de terra. Os ocupantes eram impossibilitados de ser 
assentados pelo INCRA, por terem participado da ocupação. A 
revogação dessa medida está sendo reivindicada pelos movimentos 
sociais, e a expectativa era a de que isso tosse um dos primeiros atos 
do Governo Lula. Hoje, pela manhã, um assessor do Presidente da 
República já se pronunciou sobre esse assunto, afirmando que o tema 
ainda não foi colocado na pauta das discussões, tendo em vista que a 
prioridade, neste primeiro ano de Governo, tem sido a área 
econom1ca. Esperamos que essa questão seja enfrentada 
brevemente, com a devida clareza que a sociedade merece. 

Quanto à participação dos movimentos sociais na elaboração do 
Plano Nacional de Reforma Agrária, desenvolvido pelos setores do 
Governos, podemos afirmar que está sendo apresentado à sociedade. 
Acredito que a fase de debates se iniciará agora, tendo em vista que o 
Presidente Lula apresentou as propostas. De forma alguma, o plano 
será engessado. Ainda não está pronto nem definido. 

Quanto à pergunta do Sr. Adão, no que tange à expulsão dos 
trabalhadores, essa questão dos grandes projetos agroflorestais 
implantados no vale do Jequitinhonha está começando a ser 
enfrentada pelo Governo Estadual. Em todas as regiões do Estado, o 
número de famílias é sempre superior ao número das terras 
conquistadas pelo INCRA para promoção de reforma agrária. Acredito 
que o vale do Jequitinhonha está inserido entre as áreas prioritárias 
de ação do INCRA e do Estado. 

Em relação à questão posta pela Sra. Cida, referente à permanência 
das famílias nas áreas com liminar, esse assunto será abordado 
amanhã, no painel sobre o papel do Judiciário no processo de reforma 
agrária. Esses acordos têm sido feitos pela Vara Agrária, e o Dr. 
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Carlos Salomé discorrerá sobre o tema. 

O Sr. Presidente - Pergunta de José Ferreira dos Santos, dirigida ao 
Sr. Carlos Eduardo Mazzeto: "A falta de recursos para fazer as curvas 
de nível tem sido a causa de graves problemas, como erosões e 
assoreamentos de nascentes. Qual o projeto para resolver esse 
problema?". 

O Sr. Carlos Eduardo Mazzeto - A erosão é um problema em 
expansão no Triângulo, tanto nas lavouras quanto nas pastagens. A 
questão fundamental não é recurso, pois a erosão não se controla 
com tratores que fazem camalhões e mexem com a terra. Hoje 
sabemos que, quanto menos se mexer com a terra, mais ela será 
protegida. Quanto mais se adicionar cobertura vegetal, seguindo as 
curvas de nível, mais o solo será protegido contra a erosão. A questão 
fundamental não é recurso, mas conhecimento, aprender a fazer as 
curvas de nível - que não dependem de tratores -, fazer faixas de 
retenção ou cordões de contorno, ocupando as curvas de nível numa 
faixa de 3m com plantas permanentes, como cana de açúcar e feijão-
guando, que fecham a curva de nível, cobrem o solo e impedem a 
terra de ganhar velocidade e erodir. Isso é mais importante que a 
mecanização. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Eduardo Marçal, dirigida ao Sr. José 
Ambrósio: "Por quais caminhos passa o processo de outorga da água 
para viabilizar os meios de produção?". 

O Sr. José Ambrósio Ferreira Neto - A questão da outorga nos 
assentamentos é uma exigência para o posto de captação coletiva. As 
especificações geológicas do poço devem ser feitas em formulário, 
para se requerer a outorga ao IGAM. O IGAM pede perfil geológico do 
poço. 

À medida que o poço é perfurado, o engenheiro delineia a sua 
profundidade e o tipo de solo, ou seja, faz todo o estudo geológico 
exigido na outorga. Boa parte dos poços artesianos existentes nos 
assentamentos são antigos, anteriores à criação do assentamento, 
portanto não há a memória daquele poço. O ideal seria que o IGAM 
exigisse a outorga para novos poços e buscasse outros mecanismos 
para avaliar os poços mais antigos. Mas é importante destacar que 
são pontos de captação coletiva. 

O Sr. Presidente - Sugestão do Sr. Jair Gomes Lopes ao Sr. Ênio 
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Rezende:"É preciso termos cursos de capacitação, antes de 
recebermos o dinheiro. Como assentado, sinto falta de me aprimorar''. 

O Sr. Ênio Rezende - O Sr. Jair tem toda razão. Acreditamos que é 
fundamental a disseminação do conhecimento e a troca de 
experiências, tanto nos aspectos produtivos quanto nos ambientais. 
Para tanto, podemos difundir, por meio de diversos métodos de 
extensão rural, oficinas, cursos e outros instrumentos na área de 
educação. Apoiamos plenamente a sugestão do Sr. Jair. 

O Sr. Presidente - Obrigado. Pergunta do Sr. Daniel Dias de Moura 
ao Sr. José Medina: "Se considerarmos que há várias décadas os 
latifundiários depredam o meio ambiente, como o IEF enxerga as 
necessidades de sobrevivência dos trabalhadores rurais frente à 
preservação do meio ambiente? O meio ambiente deve ser 
preservado, a todo custo, em detrimento da vida dos camponeses; ou 
se deverá primeiro preservar a vida do homem e da mulher?". 

O Sr. José Medina da Fonseca - O homem é importante, mas essa 
importância vem do nosso ambiente. Se nãd preservarmos o 
ambiente, o homem não terá importância. 

Com relação à importância que o órgão dá a preservação do 
ambiente, acredito que seja um processo. Pelo nosso nível de 
conhecimento da humanidade, sabemos que temos de preservá-lo, 
desde que haja uma convivência pacifica. 

O IEF, como órgão do Estado, agirá de modo a atender à sociedade. 
Temos de considerar que o setor que se sentir prejudicado ou 
excluído deve procurar os meios legais e denunciar às autoridades 
competentes. 

O Ten.-Cel. Renato Vieira de Souza - Responderei rapidamente ao 
Sr. Augusto. Entendemos a sua angústia, que é nossa também, do 
Comando da Polícia Militar. O grande desafio da nossa instituição é 
torná-la holográfica, ou seja, que o todo seja representado pelas 
partes. 

Realmente, enfrentamos sérios problemas: a instituição é muito 
grande, somos 40 mil homens espalhados por todo o Estado. Há 
possibilidade de se desenvolver uma ação contrária aos princípios 
estabelecidos, mas reafirmo ao senhor que os acordos judiciais serão 
cumpridos. 

Por fim, quero dizer que a expectativa é que a nossa doutrina 
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institucional evolua para um estágio mais elevado, ou seja, que 
cada integrante da instituição internalize os conceitos e valores com 
tal profundidade que entre a teoria e prática tenhamos o mínimo de 
distanciamento. 

O Sr. Presidente - A Presidência agradece aos convidados e 
autoridades pela honrosa presença. 

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

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
reunião especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 38a REUNIÃO ESPECIAL, EM 25/1112003 
Presidência do Deputado Luiz Humberto Carneiro 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Palavras do Juiz 
Weliton Militão dos Santos - Palavras do Juiz Cássio de Souza 
Salomé - Palavras do Juiz Dyrceu Aguiar Dias Cintra Júnior - Palavras 
do Procurador Afonso Henrique de Miranda Teixeira - Palavras do 
Procurador Romeu Rossi - Palavras do Juiz José Carlos Garcia 
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem as Deputadas e os Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Ana 

Maria Resende - Arlen Santiago - Biel Rocha - Domingos Sávio -
Doutor Viana - Durval Ângelo - Ermano Batista - Fábio Avelar - lrani 
Barbosa - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen -
Maria Tereza Lara - Marília Campos - Padre João - Paulo Cesar -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião 
Helvécio -Wanderley Ávila- Weliton Prado. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Luiz Humberto Carneiro) - Às 8h45min, 

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

Ata 
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Composição da Mesa 
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O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa 
os Exmos. Srs. Weliton Militão dos Santos, Juiz Federal Titular da 
Vara Agrária de Minas Gerais; José Carlos Garcia, Juiz Federal do Rio 
de Janeiro; Cássio de Souza Salomé, Juiz Estadual da Vara Agrária 
de Minas Gerais; Dyrceu Aguiar Dias Cintra Júnior, Juiz do 2° Tribunal 
de Alçada Cível de São Paulo; Afonso Henrique de Miranda Teixeira, 
Procurador de Justiça e Coordenador da Promotoria de Justiça de 
Direitos Humanos e Conflitos Agrários do Ministério Público do 
Estado; Romeu Rossi, Procurador do Patrimônio Público e Imobiliário 
do Estado; e Deputado Rogério Correia, autor do requerimento que 
deu origem a este evento. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença do 

Superintendente do INCRA, Sr. Marcos Helênio, e do Dr. Narciso, 
Procurador-Geral do IEF. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Fórum 

Técnico Reforma Agrária em Minas: Impasses e Perspectivas, com a 
apresentação do tema "O Papel do Judiciário no Processo de Reforma 
Agrária". 

Palavras do Juiz Weliton Militão dos Santos 
Cumprimento todos na pessoa do Presidente da Mesa, Deputado 

Luiz Humberto Carneiro. Quero iniciar pedindo desculpas pelo 
paradoxo de ter atendido ao convite - para mim, uma convocação -
para falar, quase afônico, para platéia tão ilustre. 

Cumprimento todos os integrantes da Mesa: os colegas Dr. Cássio; 
Dr. Afonso, também ex-colega do Ministério Público; Dr. Dyrceu, do 
Tribunal de Alçada de São Paulo; Dr. Romeu Rossi e Dr. José Carlos, 
Juiz Federal no Rio de Janeiro. Cumprimento ainda toda a ilustre 
platéia, certo de que, se mencionasse nomes, incorreria em erros, 
mas há aqui algumas pessoas que estão sempre presentes e cujos 
nomes não poderíamos deixar de mencionar, como o Deputado 
Durval Ângelo, que tem acompanhado este movimento, e do Dr. 
Marcos Helênio, Superintendente do INCRA, que acompanha não 
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apenas os fóruns maiores, mas cada audiência que se passa na 
Justiça Federal e que tem tentado fazer de tudo para elevar a reforma 
agrária no Estado de Minas Gerais. 

Também não poderia deixar de cumprimentar os integrantes da 
CPT, os proprietários e - por que não? - o MST, este movimento 
respeitado no País, ao ponto de o Chefe do Executivo Federal dizer 
que é seu amigo. Isso nos credencia a dizer que esse é um 
movimento digno; portanto, não poderia deixar de cumprimentar o 
MST e os demais movimentos ligados à questão da terra, como tenho 
feito sempre que os atendo ora em meu gabinete, na Justiça Federal, 
ora no campo, quando me desloco da sede da Justiça para fazer uma 
inspeção judicial nos locais onde por acaso haja conflito. 

A Assembléia está de parabéns pelo tema de hoje, pois é de tal 
importância que me fez animar-me a, mesmo doente, estar aqui para 
falar para esta platéia ilustre. Parabenizo todos, notadamente o 
Deputado que teve essa iniciativa. Não se pode mais fazer nada 
sozinho, e achei muito bonita também a escolha eclética dos 
palestrantes: a Assembléia convidou para esta reunião aqueles que 
realmente arregaçam as mangas a fim de contribuir para a reforma 
agrária. Não seria necessário, mas, para justificar o que digo, 
menciono a presença entre nós do colega Cássio Salomé, que tem 
dividido com o Juiz Federal todos os problemas de conflitos agrários 
que ocorrem neste País. 

Também gostaria de registrar a experiência da Vara Agrária no 
Estado, pois resolvemos mais de 300 conflitos entre sem-terras e 
fazendeiros, aquilo que muitos chamam de "la classe dangereuse", a 
classe perigosa, ou seja, MST e UDR. Esse pessoal tem participado 
ativamente das audiências. 

Esta Assembléia não poderia ser totalmente perfeita, tinha mesmo 
de cometer este equívoco de não trazer aqui um representante do 
Ministério Público Federal, porque, a todo momento, faz-se presente o 
Procurador da República, ajudando o Juiz a fazer as conciliações. Isso 
desde a época do Dr. Hindemburgo Chateaubriand, de 1994 a 1997, 
como chefe do "parque!" federal, sucedido pelo Dr. Álvaro e pelo Dr. 
José Adécio Leite Sampaio, que agora deixa a chefia do Ministério 
Público Federal para atuar junto ao Juiz, tentando conciliar os 
interesses e resolver os conflitos, às vezes por até 1 O horas seguidas. 
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Da mesma forma, ora o Dr. Fernando, ora o Dr. José Jairo. Então, 
o Ministério Público Federal sempre está presente, modéstia à parte, 
porque às vezes ainda acho que pertenço a ele. 

O Ministério Público Estadual é uma instituição que integrei com 
muito gáudio e com muita honra. Reconheço que o Ministério Público 
Federal, ao lado do Ministério Público Estadual, tem feito tudo para o 
sucesso da reforma agrária em Minas. É claro que ainda não é o ideal, 
porque, se fosse, estaríamos no paraíso. Porém, acho que esse 
equívoco da Assembléia é justificável, porque "de vez em quando até 
o grande Homero cochila". Por que alguém que teve essa iniciativa de 
convocar este Fórum para discutir questões que aparentemente 
seriam irresolúveis não poderia cometer esse pequeno equívoco? 
Dessa forma, ela poderia justificar-se com o fato de ter trazido aqui os 
representantes do "parque!" estadual, pessoas dignas e que a todo 
momento têm lutado pela terra, ao lado desse grupo, que não raro 
obtém, sim, sete palmos de terra sobre o seu peito. Então, na 
verdade, o Ministério Público Estadual é digno de representar a 
sociedade. 

Outra justificativa que daria em defesa desta Assembléia é que o 
Ministério Público é uno e indivisível. Sendo assim, os ex-colegas do 
Ministério Público Estadual terão legitimidade para representar todo 
esse conclave de pessoas ilustres. 

São quatro temas palpitantes a serem tratados aqui, que fazem 
sarar qualquer afonia e dão vontade de falar o dia todo e, no mínimo, 
contar as experiências. É sempre muito bom falar de nossos feitos. A 
razão factual é a mais importante de todas; os conhecimentos e a 
cientificidade se aprendem defendendo teses, mas a prática e a 
prudência apenas se adquirem com a experiência. 

Então, o tema enfocado por esta Casa é "O Poder Judiciário e a 
Reforma Agrária em Minas Gerais". Esse tema é o gênero; a 
Assembléia o desdobrou em subtemas, a saber: "Direitos Humanos e 
Função Social da Propriedade", "Medida Provisória n° 2.183/2001" e 
"Movimentos Agrários em Face do Direito Penal". 

Começamos, então, pelo Poder Judiciário no processo de reforma 
agrária. O Poder Judiciário tem uma importância muito grande na 
resolução desses conflitos agrários. Há pessoas do Governo que 
dizem que a reforma agrária encontra várias rampas para subir. A 
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primeira é a rampa do Planalto, a do Executivo; a segunda é a do 
Legislativo; e a terceira, a do Judiciário. Há esses entraves, realmente. 
E temos de enfrentá-los, porque estamos num estado de direito, a 
nossa Constituição é tripartidária; vivemos o poder tripartido de 
Montesquieu: Legislativo, Executivo e Judiciário. Esses Poderes 
devem estar entrosados e ser promotores do intercâmbio para que se 
resolva o problema da reforma agrária no País. 

Não há ninguém, por mais inteligente, mais competente ou mais alta 
autoridade que seja, que consiga resolver sozinho esse problema, 
que, parece, é muito candente e até irresolúvel em nosso País. A 
platéia diversificada e a composição eclética da Mesa mostram a 
importância da participação de todas essas instituições na solução 
dessa questão. 

Costumo dizer que, se o Governo não fizer a reforma agrária, o povo 
a fará. É necessário que isso se resolva. Ainda bem que o Chefe da 
Nação é amigo desse digno pessoal que luta pela terra, por meio do 
MST; entendemos que agora tudo poderá ser equacionado. 

Vamos verificar, então, se há alguma rampa no Poder Judiciário, no 
Poder Legislativo e no Executivo. Em primeiro lugar, gostaria de 
assumir, se for o caso, o mea-culpa. Será que o Judiciário tem 
contribuído para o agravamento dos problemas agrários no Brasil, 
notadamente no meu Estado? E esclareço que a Vara Agrária Federal 
tem jurisdição em todo o Estado, onde sou coadjuvado pelo colega 
Cássio Salomé, pessoa competente e experiente para resolver os 
problemas locais. Na verdade, essa é uma questão que deve ficar 
muito clara. 

Havia no setor agrário um funcionário, e, quando estava escrevendo 
meu livro sobre a experiência da reforma agrária em Minas, ele me 
pediu para enfatizar aquilo que eu sempre falava nas conferências, 
dizia que eu teria que desmitificar esse tema. Dizer que a reforma 
agrária não é feita pelo Judiciário, ou melhor, que ele causa empeçilho 
a que se faça a reforma agrária no Pais? 

É uma grande mentira. Esse funcionário não está mais entre nós. 
Esse tema deve ser desmitificado. 

Em Minas Gerais, se depender do Poder Judiciário, a reforma 
agrária estará em dia, porque não há nenhum processo agrário em 
atraso. A Vara Agrária Federal em Minas Gerais está à disposição de 
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quem quiser fiscalizá-la. Não existe nenhum processo agrário com 
um dia de atraso sequer - são aproximadamente sete, oito processos 
em fase de decisão-, e em 90% das ações ajuizadas houve acordo, o 
Juiz conseguiu fazer a conciliação, resolvendo o conflito, extinguindo o 
processo com julgamento de mérito. Quando o Juiz decide julgando a 
ação, resolvendo o litígio, por mais completa e por mais bem montada 
que fosse a sentença, sempre haveria irresignação de uma das 
partes. Hoje, o Juiz que atua na Vara Agrária não deve ficar sujeito às 
intempéries da "litis contestatio"; tem de olhar mais longe, tem de estar 
de acordo com a resolução do conflito e de olho na função social da 
propriedade. Por isso, o Judiciário, no resto do País, tenta fazer com 
que a reforma agrária não fique capenga, que ela não sucumba, 
porque é um tema candente e especial em todo o País. 

O importante é falar daquilo que se faz, daquilo que ocorre. Todas 
as teorias do mundo seriam insuficientes para definir assuntos simples 
como esse. Será que o Legislativo é o grande entrave? Em Minas 
Gerais, o Judiciário não é. Como já disse, a Vara Agrária tem 
aproximadamente sete, oito processos com produção de provas, em 
que o fazendeiro alega que o imóvel é produtivo e tem todo o direito 
de discutir. Não é que tenha direito de continuar com a terra. Pode ter 
ou não. Isso está sendo discutido judicialmente. Entretanto, 90% das 
ações ajuizadas, que demoravam de 1 a 30 anos, são extintas em um 
prazo de 15 dias a 2 meses. Dou esse depoimento relativo a Minas 
Gerais de maneira pragmática. Não devemos ser apenas patriotas, 
como a maioria, mas práticos, pragmáticos. Por isso, tomo a liberdade 
para contar esse exemplo da Vara Agrária, que é a única que julga os 
processos de desapropriação por interesse social para fins de reforma 
agrária. 

Neste fórum eclético, porém bastante qualificado, é salutar e 
imprescindível dizer o que o Poder Judiciário tem feito em prol da 
reforma agrária em Minas Gerais. 

O que o Poder Judiciário tem feito em prol da reforma agrária aqui? 
Vamos ver o Legislativo. Será que ele tem feito alguma coisa, a 
começar pelo Legislativo Federal? Digo que sim. O Legislativo fez 
tudo de que se precisava para que a reforma agrária fosse a melhor, 
não do Brasil nem de Minas Gerais, mas do mundo. Este magistrado 
não está aqui para rasgar seda ou jogar confete. Mas o Legislativo 
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desincumbiu-se daquele ônus que tinha sobre as costas desde a 
Constituição de 1988. É bom que se diga que a propriedade nunca 
esteve tão em evidência como depois dessa Constituição, que foi 
chamada de Constituição Cidadã de Ulisses. Não do Ulisses da 
Odisséia, mas de Ulisses Guimarães. 

A partir de 5/10/88, essa Constituição incumbiu o Legislativo de 
fazer uma lei complementar que regulasse a desapropriação para fins 
de reforma agrária. Foi aí que o Legislativo, em 1993, editou a Lei 
Complementar no 76, que instituiu o rito sumário para as 
desapropriações. Mas essa lei, apesar de ter o nome de Lei do Rito 
Sumário, tinha toda uma prática burocrática que vinha entecer o livre 
processo agrário. Aí, então, o povo gritou e o Legislativo mais uma 
vez contribuiu, editando a Lei Complementar no 88, de dezembro de 
1996. Aí, sim, posso dizer e tenho legitimidade para fazê-lo, uma vez 
que não pertenço ao Legislativo. Nesse momento, o Legislativo 
desincumbiu-se de seu ônus. Com o advento da Lei Complementar n° 
88, intitulada de Lei do Rito Sumário, que todos conhecem, sofreu as 
maiores críticas quando tramitou. Por quê? Porque a Lei 
Complementar n° 76 já previa o rito sumário. E cria-se novamente a 
mesma lei? Só se fosse o Sumário 2, porque a Lei Complementar no 
76 já era do rito sumário. Mas ela só tinha o nome, só essa alcatifa, só 
esse rótulo, que era pejorativo. 

Na verdade, a Lei Complementar n° 88 causou no Poder Judiciário e 
na resolução dos conflitos agrários uma verdadeira revolução 
copernicana. Mudou totalmente a forma de resolver os processos 
agrários. Por quê? Quando assumi a Vara em 1994, sucedendo o 
colega Sacha Calmon Navarro Coelho, que havia sido meu colega de 
concurso, ele me disse: "Quando tiver oportunidade, saia dessa Vara 
e vá para qualquer outra. Essa Vara só tem espinhos, só dá 
problemas. Enfrentar os sem-terras aqui não é mole. É muito difícil 
lidar com esse pessoal". Mas resolvi enfrentar esse desafio. E o 
interessante é que nessa época havia processos tramitando há um, 
dois, três, quatro, cinco, e até 30 anos. Eu precisava sentenciar todos 
eles evitando que os novos ficassem velhos, até que decidi todos. Em 
1996, com o advento da Lei Complementar no 88, passei a aplicar 
essa lei que prevê a conciliação. 

É uma nova forma de resolução dos conflitos. Por isso, disse no 
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1n1c1o que muito mais seno que resolver o litígio é resolver os 
conflitos. A partir dai, aplicando essa lei, mais de 300 casos foram 
resolvidos. 

Como o tempo é exíguo e já se esgota, solicito licença da Mesa para 
dizer aqui que, enquanto os processos iam acabando, logo em 
seguida outros vinham. Mas há um fato que não poderia deixar de 
contar, porque não tínhamos - e ainda não temos no Pais - a cultura 
da conciliação nos Procuradores dos órgãos públicos. Em uma 
audiência em que o Procurador do INCRA era ninguém menos do que 
o Prof. Ivan Sebastião Barbosa Afonso, professor de Direito Agrário da 
UFMG, houve acordo, depois da 11 a hora. Esse processo de vistoria 
havia se iniciado com a foto do cadáver de um sem-terra; o clima 
estava tenso. Depois de 11 horas de discussão, de levar a efeito todo 
o acordo, ter excluído área de jazida - que não interessava aos sem-
terra - e diminuído a indenização para o erário, o Juiz perguntou se 
podíamos lavrar o acordo. O Prof. Ivan concordou, mas pediu um 
tempo para levar o processo à Superintendência para serem dados os 
pareceres e ver se estavam de acordo. Falei que não, de maneira 
nenhuma. Como conhecia há muito tempo o Dr. Ivan, brinquei com 
ele, perguntando se era professor de Direito Agrário de mentirinha ou 
de verdade. A lei fala claramente que, na audiência, o Juiz proporá 
acordo. Havendo acordo, o Juiz o homologará, a menos que Dr. Ivan 
tivesse a velocidade da luz para ir a Brasília e voltar até o término 
daquela audiência. A lei complementar revogou todos os atos 
administrativos que pesavam contra essa conciliação. O Prof. Ivan 
falou que também pensava assim e concordava, mas que perderia 
seu cargo. Pediu que fosse colocado no acordo que essa 
interpretação era do Juiz, que concordou. O Dr. Hindemburgo, 
representante do Ministério Público, disse para incluir que o Ministério 
Público também tinha esse entendimento. Assim, pôde ser lavrado o 
acordo. Quando faltava apenas um item, o Juiz consultou o 
proprietário, perguntando quanto queria para o desmonte e quantos 
dias precisaria para desocupar o imóvel. Esse cidadão, com aparência 
meio revoltosa, embora já estivesse cansado - era quase zero hora -
com dedo em riste para o Juiz, disse que não iria desocupar e que 
não queria fazer o desmonte. O Juiz também é humano; a vontade 
que dava era de falar com esse cidadão que se ele não tirasse, 
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mandaria a Polícia Federal tirá-lo de lá com o gado e tudo. 

Mas o Juiz tem de ter paciência. Aliás, uma das virtudes que a 
prudência exige do magistrado é a paciência. 

Aí, perguntei-lhe: "Por que o senhor não vai fazer o desmonte?". Ele 
respondeu: "Não vou fazer o desmonte porque ouvi bem o que o 
senhor disse. Ouvi bem e quero contribuir com a reforma agrária. 
Então, vou deixar essas trezentas e poucas cabeças de reses para os 
sem-terras". Isso aconteceu em audiência. Fatos inéditos como esse 
acontecem. 

Com esse exemplo, termino minha explanação e agradeço-lhes a 
paciência de ouvir alguém que está quase afônico. 

Palavras do Juiz Cássio de Souza Salomé 
Agradeço à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais na 

pessoa de seu Presidente, Deputado Mauri Torres, aqui representado 
pelo Deputado Luiz Humberto Carneiro, e aos Deputados que se 
fazem presentes nesta ocasião a acolhida dada ao Fórum Mineiro 
para Assuntos Fundiários e Agrários, que propicioú a realização do 11 
PRNA. 

Cumprimento o Dr. Afonso Henrique de Miranda Teixeira, nosso 
companheiro na Vara de Conflitos Agrários; o Dr. Weliton Militão, 
colega da Vara Federal; os colegas do Tribunal de Alçada de São 
Paulo e da Justiça Federal do Rio de Janeiro; o Dr. Romeu Rossi e, 
especialmente, o Dr. Fernando Humberto, que também atua na Vara 
Agrária Estadual. 

Um bom-dia especial aos representantes dos movimentos sociais, 
razão deste encontro, às demais autoridades e ao público em geral. 

Agradeço a oportunidade de expor a atuação da Vara de Conflitos 
Agrários do Estado de Minas Gerais e de propor idéias. Mais 
importante que relatar nosso trabalho é buscar alternativas para a 
grave questão da reforma agrária, que não caminha em nosso País há 
muito tempo. 

A Justiça Agrária, no âmbito do Poder Judiciário Estadual, não 
existia em Minas Gerais até junho do ano passado. As questões 
colocadas eram discutidas esparsamente perante os juízos das 
respectivas comarcas. Atendendo à solicitação do INCRA, do ITER e 
da Ouvidoria Agrária, e à determinação das Constituições Federal e 
Estadual, o então Presidente do Tribunal de Justiça, Des. Gudesteu 
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E o fez fixando sua competência em um juízo único, sediado em 
Belo Horizonte, que passou a acolher todas as ações que envolvem 
os movimentos sociais organizados na luta pela terra. 

Quando implantamos a Vara, existiam em Minas 141 conflitos 
envolvendo 17 regiões, 68 comarcas e 86 municípios, capitaneados 
por 17 movimentos organizados que acolhiam 11 mil famílias, 
representando cerca de 45 mil pessoas. Até então, tramitavam 73 
processos nas diversas comarcas do Estado. 

É preciso dizer que muitas vezes o leigo não compreende a 
competência da vara: "Por que uma Vara Federal e outra Estadual?". 
A Vara Agrária Estadual limita-se a acolher, instruir e julgar os 
processos em que ainda não haja o interesse expresso da União 
sobre determinada área. A partir do instante em que a União Federal, 
por meio da Procuradoria ou, principalmente, por intermédio do 
INCRA, é parte integrante, e, como tal, tem manifesto interesse no 
deslinde daquela ação, a competência desloca-se para a Vara 
Federal, a cargo do Dr. Weliton. 

Na grande maioria das vezes, competem-nos as ações que lidam 
com a questão das reintegratórias, das retomadas ou das tentativas 
de retomada de posse propostas pelos fazendeiros, decorrentes de 
eventuais ocupações pelos movimentos. 

Além das causas possessórias, estamos também apreciando e 
julgando as ações discriminatórias ajuizadas pela Procuradoria do 
Estado, que são as ações em que o Estado pretende retomar ou 
tomar o domínio da terra para destiná-la a eventual reforma agrária. 

Seria interessante dizer que nossos parceiros atuantes na vara 
agrária são o Ministério Público, o INCRA e o ITER, que participam 
como convidados, não como parte, e a PMMG. 

Já falamos sobre a atuação da vara. Evidentemente, as ações 
possessórias iniciam-se com o ajuizamento por parte do autor. 
Sempre promovemos a busca de soluções consensuais nas 
audiências que designamos, antes mesmo de despachar um eventual 
pedido de liminar. Nas audiências, convidamos esses parceiros, com 
a presença das partes, e buscamos a construção de uma solução. 
Como o Dr. Weliton bem disse, interessa-nos muito mais uma solução 
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do que simplesmente um despacho ou uma decisão, 
evidentemente porque entendemos que a questão agrária, a demanda 
social e a exclusão social são tamanhas que não nos interessa 
apenas uma decisão processual, jurídica, técnica, que não propiciará 
o início de uma solução definitiva para as partes envolvidas. Entre 
essas negociações, sempre que possível, privilegiamos a formação de 
um contrato de comodato entre o proprietário da terra e os 
trabalhadores, até que haja uma posição mais definida por parte da 
União com relação a uma eventual desapropriação dessa fazenda. 

Buscamos, nessas audiências, privilegiar os princípios da oralidade 
e da concentração. Ou seja, tentamos resolver todas as questões 
nessas audiências, que têm uma primeira fase informal, em que é 
dada oportunidade a todos de se manifestarem na busca de uma 
solução consensual, na busca de uma construção de soluções para a 
questão colocada. Se não conseguirmos conciliação, algumas 
hipóteses ocorrem, como seria o caso de ajuizamento de ação 
incidental para declarar aquela fazenda como improdutiva, fato que 
ainda não experimentamos. Ainda é uma questão teórica. Se 
apurarmos que a terra é devoluta, temos de fazer o ajuizamento da 
respectiva ação pela Procuradoria do Estado. Se tudo isso não for 
possível, há o prosseguimento da ação possessória. 

Encontramos dificuldades na atuação da vara. Em primeiro lugar, 
está a distância entre a sede da vara e a do conflito, o que dificulta 
sua atuação e a ação das partes envolvidas, principalmente dos 
trabalhadores e dos proprietários. Apesar de dispormos de Internet e 
fax, muitas vezes a comunicação formal fica prejudicada em razão da 
nossa falta de destreza para lidar com esses instrumentos. A fase 
executiva, que é depois de firmado e homologado o acordo, muitas 
vezes traz certa dificuldade na compreensão, seja por parte do autor, 
seja por parte do proprietário da terra ou dos próprios trabalhadores 
quanto à condução do acordo, do que está estabelecido. 

Imaturidade dos movimentos sociais com relação à atuação do 
Judiciário: observamos que há uma carência muito grande por parte 
da assistência jurídica nos interesses dos movimentos dentro do 
processo. Muitas vezes isso tem sido um pequeno problema que 
temos enfrentado. O preconceito da comunidade jurídica tem sido 
superado, mas não deixa de ser uma das dificuldades que estamos 
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enfrentando. 

A reação das entidades representativas dos ruralistas, que têm 
poder de articulação, de pressão e até de mando, e a desestrutura do 
INCRA: aqui é preciso louvar a atuação do atual Superintendente, Dr. 
Marcos Helênio, e de todo o seu corpo técnico. Ao longo de dez anos 
houve redução de 50% do seu quadro funcional. O Governo Federal 
ainda não quer fazer reforma agrária. Só há conversa e discurso. Até 
nesse plano nacional de reforma agrária não vi nada de novo. Ontem, 
perguntamos ao Dr. Kowarik quais ações efetivas e práticas o 
Governo teria como forma de sinalizar que a reforma agrária vai sair, e 
ele limitou-se a responder que seriam ações articuladas no âmbito de 
todos os órgãos do Governo. Efetivamente, ele não disse nada. Isso 
nos preocupa muito. Ele não disse que vai reestruturar o INCRA, não 
disse que tem mais verba, não disse que tem projetos novos. 

Os pontos positivos relativos ao funcionamento da vara agrária, na 
nova visão do Judiciário, são a concentração de todas as ações em 
um único juízo, o que fica mais fácil para as partes, principalmente 
para os movimentos e para os que lidam na área. Isso vai forçar os 
integrantes do Judiciário a uma posição mais aberta e mais 
progressista. 

Sendo a justiça especializada, haveremos de colher inúmeras 
vantagens. 

Outro fator muito importante é o fortalecimento da democracia, 
porque abre espaço para os movimentos que, até então, nem sequer 
tinham oportunidade de ser tratados igualitariamente perante o 
Judiciário. Temos também a questão da economia para o próprio 
Estado. Salientamos o custo de uma operação da Polícia Militar em 
uma desocupação. São cerca de 150 pessoas. Em três dias, o custo 
fica em torno de R$54.000,00. 

Gostaria também de salientar que, no período de 12/9/2002 a 
20/11/2003, a Vara Agrária Estadual realizou 124 audiências 
itinerantes. Atendemos a 129 processos, em 103 áreas de conflitos, 
em 3 regiões. Foram atendidas, aproximadamente, 4 mil famílias, 
sendo contempladas algo em torno de 12 mil pessoas, envolvendo 14 
movimentos organizados. A busca de uma solução negociada resultou 
em acordos feitos em 87% das audiências realizadas. Esses números 
por si só indicam e justificam a criação e a atuação da Vara. O Poder 
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Judiciário tomou consciência disso, a ponto de, recentemente, 
observarmos a publicação do edital de provimento em definitivo da 
Vara ou seja, ainda neste final de ano ela terá um Juiz titular efetivo. 
Respondemos pela Vara apenas por designação do Presidente do 
Tribunal de Justiça. Fazemos votos de que o Tribunal compreenda a 
necessidade de colocar à frente da Vara um Juiz com a sensibilidade 
do Dr. Fernando Humberto. 

Lembramos também que as soluções buscam, normalmente, o 
atendimento dos interesses dos movimentos. Principalmente, estamos 
abrindo espaço para que o Governo da União, o INCRA façam a 
intervenção nas questões. Eles são colocados frente a frente com o 
próprio proprietário e, na audiência, às vezes temos conseguido 
entabular inícios de negociações que visem à arrecadação ou à 
aquisição da fazenda, para acelerar o processo da reforma agrária. 

O que nos interessa muito mais que a prestação de contas e a 
justificativa de cada órgão seriam propostas para a aceleração e a 
viabilização da reforma agrária no País. Esse é um ponto de vista 
pessoal muito estreito, mas não posso perder a oportunidade de dizê-
lo, Sr. Presidente. Não acredito no modelo de reforma agrária do Pais. 
Precisamos refletir e buscar alternativas. O alto custo de terras por si 
só já nos faz refletir que é preciso buscar alternativas. Ontem foi dito 
aqui pelo representante do INCRA que uma família tem custado cerca 
de R$60.000,00. Ainda que não fosse isso, mas R$40.000,00, 
assentar uma família sem assistência técnica, água, energia, escola 
próxima seria apenas criar a favelização rural. Não resolveremos o 
problema. Entendo que devemos buscar alternativas por meio de uma 
emenda à Constituição, em que terminariam disponíveis para a 
agricultura de 5% a 10% de todas as terras improdutivas ou produtivas 
que não são exploradas. 

Por quê? Porque a pecuária, no Brasil, é sempre extensiva e 
reclama muita terra. E o retorno, em termos de empregos e resultado 
social, é quase nulo. Essas terras não pertenceriam ao trabalhador, 
mas à sociedade. Um banco de terras seria formado com todos os 
municípios e seria gerido por conselhos municipais tripartites, 
integrados por representantes de proprietários, trabalhadores e 
Governo, por meio do INCRA, da EMATER ou de qualquer outro 
órgão próprio. A Justiça Agrária seria criada e funcionaria dentro do 
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O programa se iniciaria com um contrato de exploração superficiária, 
novo dispositivo do Código Civil, com o prazo de três anos, 
prorrogável por tantas vezes quanto mais produtivo se mostrasse. Em 
caso de inexploração adequada ou desrespeito às regras anteriores, 
poderia haver resolução. A indenização seria paga após os dois 
primeiros períodos de contrato, caso se mostrasse eficaz a utilização 
da terra. Se não houvesse interesse do trabalhador, o proprietário 
poderia utilizar a área temporariamente ou retorná-la para outro 
trabalhador. Os valores da indenização poderiam ser utilizados para a 
quitação de débitos perante as Fazendas Estadual ou Federal. 

Com esse programa, teríamos terras disponíveis de imediato, a 
custo zero. A demanda reprimida cessaria, e alcançaríamos, de pronto 
e de forma universal, toda a sociedade brasileira. Muito obrigado. 

Palavras do Juiz Dyrceu Aguiar Dias Cintra Júnior 
Bom dia. Registro minha satisfação em estar na Assembléia 

Legislativa de Minas Gerais para debater sobre um tema cada vez 
mais importante no Brasil. Cumprimento a Assembléia Legislativa e as 
entidades apoiadoras deste fórum técnico pela iniciativa de promover 
este debate, convidando autoridades que trazem considerações 
importantes sobre o assunto. 

A questão dos sem-terra tem chegado freqüentemente ao Judiciário, 
justamente por causa das ocupações de terras. Nesses processos 
que chegam a juízo, muitas vezes os membros do MST são 
apontados como integrantes de movimentos subversivos atentatórios 
à lei, à ordem e à democracia. E assim são qualificados não apenas 
em processos, mas também pela própria imprensa. Esses 
apontamentos são precipitados, fruto de interpretações formais e 
arcaicas do direito, afinadas certamente com ideologias tendentes a 
conservar as desigualdades sociais e manter a afronta aos direitos 
humanos. 

Analisaremos a legislação sobre esse assunto a partir da 
perspectiva dos direitos humanos, começando pelo direito 
internacional. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, em seu art. 
25, descreve um direito humano que poderíamos chamar de direito à 
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vida com dignidade: "Toda pessoa tem o direito a um padrão de 
vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, 
inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 
serviços sociais indispensáveis, o direito à segurança, em caso de 
desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de 
perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora do seu 
controle". 

Dessa definição, bastante abrangente, retirada da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, podemos fixar-nos em algumas 
palavras: alimentação, bem-estar, segurança. São palavras que 
merecem um suporte, um espaço, a que chamamos propriedade. Não 
estou utilizando um conceito jurídico tradicional de propriedade, 
apenas o direito de usar, gozar e dispor de uma coisa, um direito que 
a Revolução Francesa, pela Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, considerava sagrado, em nome da burguesia que então 
chegava ao poder. Falo de um outro direito, do direito a um lugar 
próprio, de cada pessoa, e de todas as pessoas, para acomodar o 
corpo, expandir a personalidade, viver suas relações familiares e 
afetivas e tirar da terra o seu sustento. Refiro-me mais a um direito à 
propriedade que a um direito de propriedade, pois, sendo o direito de 
propriedade oponível contra todos, é, em conseqüência, excludente 
dos não-proprietários. Isso porque a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, no art. 17, diz que "toda pessoa tem direito à propriedade, 
seja só ou em sociedade com outros". 

Existem dois sistemas universais de proteção aos direitos humanos: 
o sistema global e o sistema interamericano, dos quais o Brasil 
participa. Um é organizado em torno da ONU, e outro, que inclui os 
países da América, organizado em torno da OEA. Os dois 
documentos mais abrangentes desse sistema de proteção da ONU 
são o Pacto de Direitos Civis e Políticos e o Pacto de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966. São dois tratados 
internacionais, também subscritos pelo Brasil. 

O Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais prevê, em seu 
art. 11: "Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de 
toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e para sua 
família, inclusive a alimentação, vestimenta e moradia adequadas, 
assim como uma melhoria contínua em suas condições de vida. Os 
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Vejam como o conceito de função social da propriedade vai se 
incorporando ao direito pela via do direito internacional dos direitos 
humanos, incorporação esta que se fez pela luta histórica dos povos 
no rumo da democracia, da abrangência, cada vez maior, dos direitos 
para todas as pessoas. 

O direito, como sabemos, é algo dialético, que se vai superando. 
Essa é uma característica do direito, de maneira que podemos pensar 
nessa evolução a partir de alguns exemplos históricos, como o direito 
que justificava a escravidão, existente no Brasil, no século retrasado. 

Fazendo um paralelo, o direito de propriedade também era pleno, 
intocável e sagrado, o que não ocorre atualmente. A partir de 
preceitos constitucionais, esse não é mais um direito sagrado, idéia 
que se deve intensificar a cada dia. Certamente, essa é a linha 
adotada para se assegurar que os bens da natureza e os produzidos 
pela sociedade, assim como o acesso à terra, sejam desfrutados, 
cada vez mais, por um número maior de pessoas. 

Devo salientar também que o pacto de direitos econômicos, sociais 
e culturais de que falei incorpora-se ao direito brasileiro como norma 
de "status" constitucional - no § 2° do art. 5° da Constituição Federal, 
diz-se que os pactos que o País assina fazem parte da legislação 
brasileira com "status" constitucional. 

Por outro lado, como sabemos, o Estado brasileiro foi recriado em 
1988, a partir da luta contra a ditadura militar, e em um documento 
chamado Constituição foram postos os fundamentos desse Estado 
recriado, entre os quais a soberania, a cidadania, a dignidade da 
pessoa humana - fundamento extremamente importante, pois todo 
direito deve ser interpretado de forma a manter essa dignidade -, os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. 
Além do mais, a Constituição de 1988 assenta também os objetivos 
nos quais se baseia a República brasileira, entre os quais: construir 
uma sociedade livre, justa e solidária; erradicar a pobreza e a 
marginalização; reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, 
idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Os objetivos da 
República brasileira devem ser cumpridos pelos Poderes constituídos, 
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e a sociedade tem o direito de cobrar o seu cumprimento, que deve 
ser sempre centrado no princípio fundamental do Estado, que é a 
dignidade da pessoa humana. 

De tudo o que falei sobre princípios decorrentes de tratados 
internacionais e preceitos contidos na Constituição Federal, conclui-se 
que o Brasil tem um verdadeiro programa, que transcende os 
programas partidários ou de Governos transitórios e que deve ser 
realizado em nome do povo. Assim, os dirigentes têm de desenvolver 
políticas públicas voltadas para a realização desse programa que 
emerge da Constituição. É como se tivéssemos, na Constituição, o 
plano de um edifício que, na prática, precisa ser construído por todos 
nós, inclusive pelos Poderes constituídos. E é possível cobrar a 
realização desse programa, o cumprimento do que está na 
Constituição e nas leis, por meio de lutas sociais, políticas e jurídicas. 
Umas dessas lutas é a luta social pela terra. 

Por outro lado, a função social da propriedade também está contida 
no art. 5°, inciso XXII, da Constituição, além de ser um dos princípios 
que orientam a ordem econômica do País, como está no art. 170 da 
Constituição. No caso da propriedade rural, a Constituição, em seu 
art. 186, conceitua a função social da propriedade rural: 
aproveitamento racional e adequado da terra, utilização adequada dos 
recursos naturais disponíveis, com preservação do meio ambiente, 
observância das disposições que regulam as relações de trabalho, 
exploração que favoreça o bem-estar de proprietários e trabalhadores. 

Portanto, pode-se ver, a partir desse conceito constante na 
Constituição, que a propriedade que não cumpre com sua função 
social não é apenas a propriedade improdutiva, como se costuma 
falar, mas também a que desrespeita o meio ambiente e as relações 
de trabalho e que não utiliza adequadamente os recursos naturais, 
enfim, que não obedece aos princípios do art. 186 da Constituição. 
Disso decorrem algumas conseqüências: a primeira delas é que, não 
preenchendo os requisitos necessários ao cumprimento da função 
social, a propriedade poderá ser desapropriada por interesse social, 
para fins de reforma agrária. Isso está no art. 184 da Constituição. 

Nesse ponto, é de notar que a Constituição não fala em indenização 
pelo valor de mercado, e sim em justa indenização. De maneira que 
esse pagamento de expropriação para fins de reforma agrária deve 
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ser proporcional ao uso que o expropriado faz da terra. Isso 
porque, evidentemente, ressarcir integralmente aquele que descumpre 
com o dever fundamental de proprietário é proceder com injustiça, 
premiando o abuso. O que não faz sentido, por se tratar de 
indenização-pena, e não de indenização que tenha a ver com o valor 
de mercado da terra. 

Existem ainda outras conseqüências relacionadas com interesses 
postos em ações coletivas, mediante pleitos possessórios e com 
tratamento a ser dado às ocupações de terra, sobretudo no âmbito do 
direito penal, que também precisamos mencionar. 

Sabemos que, por conta de movimentos sociais como o MST, o 
conflito agrário se tornou um movimento político e social, e isso se 
reflete diretamente no Poder Judiciário, cada vez mais. Nesse sentido, 
há ações coletivas, que demandam o cumprimento substantivo da 
Constituição, estendendo o direito de propriedade a um número maior 
de pessoas, travando-se uma luta pela conscientização do Juiz para 
que, em cada caso concreto, verifique qual a decisão que melhor 
atende aos objetivos fundamentais da República, sempre trabalhando 
com o conteúdo transformador do direito moderno. 

O direito moderno possui esse conteúdo transformador; ele não 
serve apenas para declarar situações, mas também para mudá-las. O 
direito é algo dialético, que deve ser implementado com o objetivo de 
mudar relações sociais entre as pessoas e entre estas e o Estado. 

Falando nisso, vê-se logo a necessidade de se cuidar não apenas 
da cultura jurídica dos Juízes, mas também da cultura dos operadores 
jurídicos como um todo, pois, quando trabalhamos com os operadores 
jurídicos, estamos trabalhando em um ambiente eminentemente 
conservador. É preciso mudar isso. A formação discursiva dos 
bacharéis gera um modelo tradicional de aplicação do direito, 
esgotado; um modelo que, infelizmente, ainda faz parte do ensino e 
da jurisprudência dos tribunais. 

Então, um dos problemas está relacionado exatamente à 
necessidade de se lerem leis antigas, porém com novos olhos, já que 
a Constituição é de 1988, e existe toda uma legislação anterior a ela. 
Por isso conceitos como o de propriedade, até pouco tempo, 
derivavam de um Código Civil de 1916, mas agora já temos um novo 
Código. 
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Assim, a Constituição contém princ1p1os que devem ser 

aplicados, sob pena de não termos um direito condizente com a nova 
ordem constitucional. Portanto, os Juízes, sensíveis às demandas por 
justiça social, percebem que, mais que a mera retórica, a propriedade 
só existe quando ela cumpre com sua função social. 

O fato é que o Judiciário incorre em erro quando considera casos de 
polícia conflitos informados pela questão agrária. É o caso das 
ocupações de terra, por exemplo. 

A primeira objeção a esse olhar que incrimina a ocupação de terra 
está relacionada com a própria noção de bem jurídico. O direito penal 
protege bens jurídicos: a vida, a integridade física, a propriedade. Mas 
a propriedade só existe enquanto bem jurídico constitucionalmente 
garantido, portanto apto a merecer a proteção da lei penal, se cumprir 
sua função social. Não o fazendo, fica autorizada até a negação 
máxima da propriedade, que é justamente a desapropriação. Se não 
cumpre as exigências da Constituição para que exista enquanto 
conceito, a propriedade não é um bem jurídico que possa ser 
protegido pela lei penal. Por isso, o Prol. Nilo Batista diz que, se uma 
propriedade não cumpre sua função social, a ocupação pelo MST é 
uma espécie de crime impossível; não existe porque não existe a 
propriedade juridicamente tutelada pelo direito penal. 

Há mais considerações a serem feitas com relação à questão penal. 
O tipo previsto no art. 161, § 1°, 11, do Código Penal, chamado de 
esbulho possessório, normalmente é invocado em casos de 
ocupações de terra. A tipificação desse crime exige não apenas o 
dolo, ou seja, a intenção de ocupar a terra, mas o desejo específico de 
dela se apropriar como se sua fosse efetivamente. Justamente por 
isso, tanto no foro quanto nos relatos jornalísticos, as referências ao 
verbo "invadir" como coincidente com o núcleo do tipo do esbulho 
possessório são erradas. Nesses casos, o verbo "ocupar" é o mais 
adequado, pois a ocupação pacífica de terras para o exercício de um 
direito inerente à cidadania deve ser respeitada num regime 
democrático, não pode ser confundida com invasão de terras. E os 
protagonistas dessa ocupação não formam quadrilha nem bando, não 
estão praticando crime algum. Obviamente, sua intenção é pressionar 
o Governo a desencadear políticas de reforma agrária. Tudo é feito às 
claras, com aviso prévio, não há nada escondido, e o sentido é até 
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buscar o apoio da população. E não poderia ser de outra forma, 
uma vez que se trata de apontar aquele pedaço de chão como 
enquadrável nos critérios legais permissivos da expropriação. As 
pessoas que o ocupam não querem ter para si aquela terra, estão 
simplesmente indicando-a como suporte para a política pública de 
reforma agrana. Essa atividade de ocupação se ajusta ao 
ordenamento jurídico, é expressão do direito à cidadania. O Prol. José 
Carlos deverá deter-se sobre essa questão, pois é o tema de sua 
dissertação de mestrado. Então, é uma expressão da cidadania, que 
tem sido proclamada em diversos julgados, sobretudo do ST J. 

É claro que pode haver crime nessa ocupação, como em tudo na 
vida. Se alguém da platéia não gostar do que estou dizendo e atirar 
em mim, obviamente cometeu um crime, o que não significa que os 
demais quisessem fazer o mesmo. O crime existe em qualquer lugar e 
pode existir numa situação de ocupação de terra. O importante é dizer 
que a ocupação em si não constitui crime; é um exercício de 
cidadania. 

Não se pode cogitar o enquadramento de quem exerce direitos de 
cidadania em crime de esbulho possessório ou de formação de 
quadrilha. Se a alegação for de violência, não custa lembrar que o 
processo de formação da propriedade da terra no Brasil foi marcado 
pela violência praticada pelos colonizadores em nome da Coroa 
Portuguesa. As primeiras vítimas foram os índios, que possuíam a 
terra em comum e que se viram privados dela. 

Jean de Léry, escritor francês que veio ao Brasil no século XVII, 
descreveu como viviam os índios naquela época. Segundo ele, 
diariamente os índios presenteavam-se uns aos outros com veações, 
peixes, frutas e outros bens do País. Prezavam de tal forma essa 
virtude que morreriam de vergonha se vissem o vizinho sofrer a falta 
daquilo que possuíam; tudo muito diferente do que se vê na sociedade 
dita civilizada de hoje. 

Sabemos que o direito andou por aqui, por ali, evoluiu 
extraordinariamente, sobretudo no século XX, em razão da doutrina 
dos direitos humanos. Hoje, não se concebe mais um direito de 
propriedade da terra de concepção privatista, que não confere com a 
conceituação moderna da propriedade como direito-meio, que não é 
mais garantido em si mesmo, mas como instrumento de proteção de 
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valores humanos fundamentais. Obrigado. 

Palavras do Procurador Afonso Henrique de Miranda Teixeira 
Na pessoa do Deputado Luiz Humberto Carneiro, que representa o 

Presidente, Deputado Mauri Torres, cumprimento todos os presentes. 
Quero externar a nossa satisfação pela realização deste evento, de 

grande magnitude, e agradecer a todos aqueles que, de alguma 
forma, contribuíram para que ele se efetivasse. 

O tema proposto é pertinente. Afirma-se que o problema da reforma 
agrária é um problema da União e do INCRA. Não é; é da sociedade 
brasileira, na qual se insere o Poder Judiciário. A Justiça é co-
responsável por esse quadro que encontramos no País e que se 
arrasta há muito tempo. 

É sob esse ponto de vista que se colocam neste fórum técnico 
impasses e perspectivas. Devemos identificar os impasses e 
perspectivas para sair daqui com algumas conclusões e com algumas 
tentativas de solução dessa situação que, realmente, não pode ficar 
como está. Apenas cobrar da União, sem contribuir, não será solução 
para o problema. Todos nós que recebemos desses trabalhadores 
que pegam nas enxadas, desses trabalhadores que varrem as ruas, 
todos nós que temos uma vida tranqüila, temos de contribuir. 
Disseram-me: "Você é um Procurador, está em um centro de apoio 
operacional e poderia estar em uma situação mais tranqüila.". Mas 
penso que não tenho de me preocupar comigo, mas com aquele que 
está do outro lado desse sistema injusto e perverso, principalmente se 
não se fizer nada por ele. 

Impasses: paradoxalmente, em Minas Gerais temos uma estrutura. 
O Estado vem-se estruturando ao longo do tempo com o ITER, que 
tem uma atuação fantástica na identificação das terras devolutas. Isso 
possibilita à Procuradoria-Geral do Estado - ao Dr. Romeu Rossi -
propor as ações discriminatórias. Desenvolve também um trabalho 
importante na questão da intermediação dos conflitos. Temos também 
a Promotoria de Justiça Especializada coordenada por este 
Procurador de Justiça, criada por lei estadual, por esta Casa 
Legislativa, quando alterou a Lei Complementar no 34, de 1994, a 
nossa lei orgânica; temos uma Vara Agrária Estadual, criada pelo 
Tribunal de Justiça, atendendo a comando inserto na Constituição; 
temos uma Vara Agrária Federal, uma Polícia Militar com um setor 
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especializado, que na ma1ona das ocorrências conflituosas tem 
sido importante e atendido a preceitos da Constituição cidadã; temos 
uma secretaria agrária, criada pelo Governo atual, e uma delegacia 
agrária, sobre a qual gostaria de falar mais detidamente. 

Finalmente, temos nossos organizados e imprescindíveis 
movimentos sociais. Sem eles, não podemos nem começar a falar em 
reforma agrária. Mas, apesar de toda essa conformação estrutural, 
não alcançamos os resultados desejados. Aí, entram os impasses. Já 
que o tema central é esse - desculpem-me a espontaneidade -, quero 
falar sobre uma coisa que detectamos na prática: conseguimos alguns 
avanços. O magistrado Cássio Salomé promoveu a conciliação em 
audiências dentro das possessórias, trazendo diversos atores para 
participar dela. Mas o problema acontece quando não há essa 
conciliação, e os interesses do trabalhador não são atendidos. Como 
fica a solução do litígio? Aqui, vamos encontrar obstáculos na 
prestação jurisdicional e obstáculos à reforma agrária, porque se 
nega, constantemente, a aplicação de novas regras, inseridas na 
Constituição entre os princípios fundamentais, como citou o Juiz 
Dyrceu, como a dignidade da pessoa humana, no art. 1°, inciso 111; ou 
como a constituição de uma sociedade justa, livre e solidária (art. 3°, 
inciso I); a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades 
(art. 3°), a moradia como direito social (art. 6°) e o tão ferido, tão 
relegado princípio da função social da propriedade. Esse é o nosso 
tema e essa é a nossa bandeira. Sem ele não sairemos dos impasses 
nem chegaremos a perspectivas razoáveis, pelo menos. Esse é o 
entendimento do Ministério Público do Estado, nesse contexto 
ressalvando decisões prolatadas por Juiz do Tribunal de Alçada de 
Minas Gerais, que vem - a exemplo do Dr. Alberto Villas Boas, da Ora. 
Heloísa Combat, do ex-Desembargador Edgard Pena Amorim, do Dr. 
Dídimo de Paula - trabalhando para que seja observada essa situação 
da questão social. 

Temos visto que são decisões reiteradas, com base em institutos 
que têm sua fonte de direito objetivo no Código oitocentista, o Código 
Civil de 1916, revogado pelo Código de 2002. Se, pelo menos, fizesse 
menção à função social da posse, que está no novo Código Civil, e à 
função social do contrato! 

Esses contratos de arrendamento estão aí a maquiar as 
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propriedades improdutivas, que não cumprem sua função social. 
Seria fundamental trabalharmos o que está no art. 421 do novo 
Código Civil, segundo o qual o contrato deve cumprir sua função 
social. Há contratos que estão ali para maquiar uma propriedade 
improdutiva, abandonada, como tivemos oportunidade de ver. Eles 
certamente deveriam receber a pecha de nulidade, porque, à frente 
dos elementos de validade do negócio jurídico - agente capaz, objeto 
lícito, possível, determinado ou determinável -, deve estar a função 
social. Esse contrato deve ser dirigido para o social, e não para 
mascarar, maquiar propriedades improdutivas. (-Palmas.) 

O problema torna-se sério quando não chegamos a um acordo. Há 
liminares de propriedades imobiliárias, imóveis rurais com 
produtividade zero, que geram violência no campo - o que foi 
percebido por mim e pelo Deputado Durval Ângelo, quando filmamos, 
em Montes Claros, jagunços portando armas de grosso calibre e longo 
alcance. Tivemos liminar de reintegração de imóvel de produção zero 
e que gera violência no campo. Temos liminares indicadas como 
terras devolutas. Em que pese ao esforço do Estado, não temos aqui 
a possibilidade de ver o art. 23 da lei que trata da (- inaudível.) 
inserido ou respeitado, no sentido de não ser negada essa exigência 
para suspender as ações processuais, por serem até mesmo 
prejudiciais às ações processuais. 

São diversos os percalços e os impasses provocados pela não-
aplicação da lei. Mas é na função social que gostaríamos de nos ater 
um pouco mais, embora o Dr. Dyrceu praticamente tenha esgotado 
minha exposição. 

A propriedade é um direito subjetivo, reconhecido 
constitucionalmente. Como todo direito subjetivo, apresenta seus 
elementos: seu titular - no caso, o proprietário rural -; um objeto - o 
imóvel rural, e ali se estabelece uma relação com a punibilidade "erga 
omnes", de forma que o proprietário rural tem o poder jurídico, e todos 
nós temos o dever de respeitar essa propriedade, que a lei diz que 
deve cumprir sua função social. Ao se determinar que cumpra a sua 
função social, essa propriedade terá uma conotação diferente no 
contexto: um novo direito subjetivo que surge para o povo brasileiro, 
que passa a ser o titular dessa relação jurídica, que incide sobre esse 
mesmo bem jurídico. Na relação jurídica há uma inversão. A 
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sociedade brasileira tem o poder jurídico de exigir que ela cumpra 
sua função social, e esse proprietário tem o dever jurídico de nela 
imprimir a função social. Ou seja, há uma inversão nisso. 

Não estamos aqui a negar o direito de propriedade. O que não 
podemos é dar um tratamento igual para aquele que, com esforço, 
luta, imprime a função social não só no seu aspecto econômico, mas 
também ambiental e trabalhista, e para aquele que trata com desleixo 
a terra, que era dos índios e foi grilada pelo europeu que aqui chegou, 
e, quando tocada, tem a coragem de formar milícias armadas para 
combater trabalhadores que têm como armas os instrumentos de 
trabalho que utilizam, os quais trazem o alimento para a nossa mesa. 

Temos uma preocupação com essa tendência seletiva do Direito 
Penal, com suas elites, oligarquias; com esses poderes arcaicos que 
temos; com a tendência de criminalizar as ações dos movimentos 
sociais. 

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela sua 
Promotoria Especializada e pelos seus centros de apoio, entende que 
as ocupações de terra são instrumento legítimo de pressão e de 
exercício de cidadania, de forma que não poderia uma ocupação 
incidir em crime de esbulho possessório nem em formação de 
quadrilha, como vem ocorrendo no Pontal do Triângulo, em São 
Paulo, o que nos .envergonha e nos coloca na situação de 
republiqueta. Não temos presos pelo direito penal; temos presos 
políticos por decisões que, ainda bem, são mudadas na instância 
revisora ou até mesmo em tribunal superior. 

Vendo aqui o Deputado Rogério Correia, a quem cumprimento, 
lembro-me de quando estivemos na Fazenda dos Rebentos do ex-
Presidente da República Henrique Cardoso, na ocasião em que houve 
a ocupação. Tivemos a oportunidade de verificar "in loco" o sofrível 
quadro daquela população excluída de Buritis. Ocuparam a fazenda 
para pressionar o Governo Federal, que, à época, era omisso, sendo 
infelizmente, omisso hoje. Os ocupantes foram algemados, com o 
rosto jogado contra o chão e indiciados em inquérito. Fomos à 
comarca, conversamos com o Promotor e arquivamos o inquérito. Os 
trabalhadores que ocuparam a Fazenda Córrego da Ponte estão livres 
do inquérito aberto por esse poder estatal, que é covarde e indulgente 
quadrilhas, bandos armados e milícias, mas é forte com o fraco. O 
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Ministério Público de Minas Gerais, no entanto, não acatará ações 
dessa natureza. Enquanto estivermos à frente do trabalho, 
envidaremos todos os esforços para impedir que tais fatos ocorram. 

O Poder Judiciário local não acatou nosso arquivamento. O Juiz 
remeteu o inquérito da Fazenda Córrego da Ponte, em que diversos 
delitos eram imputados a trabalhadores marginalizados, ao 
Procurador-Geral de Justiça, que confirmou seu arquivamento. 

Em Minas Gerais, o Ministério Público tem posição no que diz 
respeito à atipicidade das ocupações, tanto sua Promotoria 
Especializada, com seus centros de apoio, quanto a Procuradoria-
Geral de Justiça. Fiquem sabendo os que tencionam criminalizar que 
encontrarão resistência no próprio Ministério Público. 

Tive a honra de assinar, juntamente com dois integrantes da Mesa, 
o Dr. Dyrceu e o Dr. José Carlos, um manifesto de juristas brasileiros 
pela reforma agrária, que foi veiculado nacionalmente. Foram também 
signatários meus companheiros os Drs. Antônio Aurélio Santos e Luiz 
Antônio Sasdelli e as Oras. Maria Inês e Maria Elmira. 

Do ponto de vista penal, há necessidade de coibirmos a violência no 
campo. Coibir a violência no campo significa notadamente apurar 
milícias armadas. 

Pelo que sei até o momento, quem sofre com a violência no campo 
é o trabalhador, é o mais fraco. Temos notícia de que no Triângulo 
foram utilizados caminhões e armas de fogo na desocupação de uma 
fazenda chamada lnhuma Sanharão, em Campina Verde. Só numa 
fazenda foram apreendidas 23 armas de fogo. 
Vários barracos foram queimados. Os ocupantes foram retirados e 
jogados em cima de caminhões; receberam um tratamento que não é 
dispensado nem ao gado. 

Infelizmente, a Vara Federal Agrária, pelo que sei, suspendeu o 
processo de desapropriação dessa fazenda. Não quero discutir essa 
questão no mérito, mas a Lei no 8.629, que trata do processo de 
desapropriação, dispõe que cumpre a função social a propriedade que 
favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores rurais, que 
objetive o atendimento das necessidades básicas dos que trabalham a 
terra, que observe as normas de segurança do trabalho e não 
provoque conflitos ou tensões sociais no campo. Ao que me consta, 
essa desapropriação teria sido suspensa em razão de uma medida 
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provisória cuja aplicabilidade questionamos. Numa ação 
possessória já proposta, não se considera a ação de milícias armadas 
com 23 armas de fogo, flagradas em uma ação muito "bacana" da PM. 
Barracos e utensílios foram queimados, e pessoas, incluindo crianças, 
atiradas à beira da estrada. Isso não se considera. Considera-se uma 
medida provisória claramente inconstitucional para suspender. 

Onde estão os impasses? Na violação do direito agrário; na violação 
do direito constitucional. Onde estão as perspectivas? Na aplicação da 
lei constitucional. Impasses no descumprimento e perspectivas no 
cumprimento da função social. 

Não poderia deixar de registrar que a Delegacia Agrária, criada no 
Governo atual, deslocou dezenas de policiais para Buritis para tratar 
do patrimônio de fazendeiros. Essa mesma Delegacia recebeu uma 
requisição nossa para apurar desocupações forçadas no Norte de 
Minas, hoje um foco de milícias armadas. Disse que não tem gente 
para ir para lá. Muito bem. 

Chegamos à inequívoca conclusão de que, no cotejo entre a vida e 
o patrimônio, o patrimônio é mais sedutor. O que vale é o direito à 
vida. Vamos priorizar esse patrimônio, essa propriedade sacrossanta 
a que se referiu o Dr. Dyrceu. É muito fácil apontar perspectivas. 
Aplique-se a função social. 

Um viva à reforma agrária, um viva à função social e um viva ao 
povo brasileiro. Muito obrigado. 

Palavras do Procurador Romeu Rossi 
Sr. Presidente, autoridades presentes, senhoras e senhores, 

componentes dos diversos movimentos, integrantes da Polícia Militar, 
quero parabenizar a Assembléia por acolher este Fórum, de que se 
estava necessitando, e é nele que vão desaguar as soluções, porque 
esta reunião não acaba aqui. Os componentes deste Fórum reúnem-
se permanentemente, fazem críticas construtivas para tentar modificar 
a legislação, que não acompanha o movimento atual. Hoje, leva-se 
uma discriminatória em dez anos. Na desapropriação acontece a 
mesma coisa. A parte contrária leva uma desapropriação para 40 
anos. Há um processo na Procuradoria que já dura 50 anos. Já 
morreu o Desembargador, o advogado, talvez até as partes. Onde 
vamos parar com isso? Dá para esperar? O momento é este, o 
momento é agora. Precisamos de decisões que agradem ou não, até 
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para forçar a jurisprudência. O Poder Judiciário é o único caminho 
que temos, mas ele se encontra manietado por leis arcaicas, que não 
se sustentam mais. 

Mais uma vez, parabéns à Assembléia. Em que país estamos 
vivendo em que um indivíduo entra com usucapião de 6.000ha? Qual 
é a processualística do usucapião? Chamam-se três testemunhas, 
pergunta-se se conhecem, e acabou. O indivíduo leva 6.000ha de 
território mineiro, morando em São Paulo, não gerando emprego e 
não produzindo nada. Não adianta falar sobre o Judiciário 
eruditamente, porque os que me antecederam já esgotaram o 
assunto. Quero falar do dia-a-dia, do combate, desde o Governo 
passado, quando fomos a Maxacalis tentar intervir numa contenda. 
Entrei com uma discriminatória, descemos ao acampamento. À 
medida que o helicóptero descia, a poeira subia e eu tinha medo de 
acontecer um desastre. E o desastre eu vi quando desci do 
helicóptero: era lona, miséria · um casal idoso me disse que tinham 
comido um peixe que tinham pescado no rio. 

Não dá mais para colocar uma venda nos olhos. A desigualdade 
está muito grande, e resolver o problema está nas nossas mãos. Este 
Fórum deve continuar com o trabalho que já existe e tentar modificar a 
legislação. Esse é o meu encaminhamento. 

Na primeira reunião no Gabinete Militar, estávamos presentes o Dr. 
Marcos Helênio, o Dr. Luís Chaves, o Dr. Aldenir, do ITER, o Dr. 
Cássio, alguns representantes do Comando-Geral e eu. Ali nasceu o 
fórum agrário, que cresceu, ganhou vulto, e cada dia trazemos mais 
personalidades para tentar encontrar uma solução. Em 1850, a Lei no 
601 deu a primeira idéia de discriminatória e de reforma agrária, e foi 
feito um levantamento. Quem estava na posse de terra legítima ficava 
com ela; quem não estava, devolvia. A terra devoluta, em uma 
definição mais simples, é aquela que não se desmembrou do 
patrimônio público por um título legítimo. Em outras palavras, 
apossaram-se dela, invadiram-na "na marra", na época, e isso dura 
até hoje. 

Pergunto aos senhores: onde está a terra devoluta do Estado de 
Minas Gerais? Os senhores ouviram ontem a palestra do Dr. Luís 
Chaves, que mostrou o mapa das terras devolutas, mas onde elas 
estão? Apossaram-se de todas, e é necessário retomá-las. O Estado 
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entra no art. 1 O, inciso I, da Constituição Estadual de 1989 e torna 
disponível a terra devoluta arrecadada para o INCRA, para o 
Movimento de Assentamento do Plano Nacional de Reforma Agrária. 
Geralmente, há poucos embates e processos em que o Estado se 
digladia com o INCRA quanto a se tratar de terra devoluta ou não. A 
contribuição do Estado é mais para arrecadar a terra devoluta. Para 
isso, precisamos de uma sentença do Juiz e de que a sociedade 
aceite que exista a terra devoluta. Quando o Procurador chega a uma 
comarca distante, as pessoas dizem: "Doutor, aqui não há terra 
devoluta". É como se estivéssemos tratando de um assunto milenar e 
grotesco. "O senhor manipula leis muito antigas." Uma vez, liguei para 
uma comarca para saber como estava o andamento de uma 
discriminatória, e eles rne responderam que ela estava com o 
Promotor. Perguntei: "Por que com o Promotor?". Disseram que era 
para ver qual crime era. Que crime? Estava falando de uma 
discriminatória da área cível. Quer dizer, as pessoas não estavam se 
entendendo; hoje estamos em um caminho certo, em que somos 
procurados para fazer acordo, a única chance. A partir daí, surgiu a 
Vara Agrária, para resolver os conflitos agrários, a qual tenta 
intermediar o acordo de forma que as partes saiam satisfeitas, sem 
delongar o processo. 

O Estado possui, no seu arsenal, duas ações mais importantes: a 
discriminatória, que separa a terra pública da terra privada, e a 
reivindicatória, em que solicita uma gleba já de domínio. Essas duas 
ações não têm sido muito aceitas. Há uma certa relutância no 
transcorrer do processo. 

O que podemos preconizar de imediato? A ampliação da Vara 
Agrária do Estado de Minas Gerais. Isso é imprescindível, porque o 
Juiz está sozinho numa comarca, assim como o MP é solitário, e há 
uma estrutura em que todos se conhecem, uma sociedade montada 
de uma forma que, querendo ou não, pressiona o Juiz. De acordo com 
a legislação, sabemos que uma reivindicatória tem que ser proposta 
na comarca do bem, mas teremos que criar uma modificação, 
incluindo o âmbito federal, para que a Vara Agrária atraia esse tipo de 
demanda pleiteada pelo Estado. Não é um conflito agrário quando o 
Estado diz: "Cidadão, entregue seus títulos, porque está invadindo 
uma terra de minha propriedade?". Esse conflito poderia ser julgado 
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com maior tranqüilidade por um Juiz da Vara Agrária da Capital, 
com maior independência e longe dos ânimos acirrados. 

Essas ações são demoradas, causam marchas e contramarchas 
processuais, e tudo tem que desaguar numa perícia. Não adiantam 
testemunhas, que não sabem dizer onde termina uma terra e começa 
outra; é necessário que haja um perito, o que é caríssimo. O Juiz 
poderia nomear um perito do próprio Estado, que teria fé pública 
duplamente. Em primeiro lugar, porque foi nomeado perito oficial e, 
em segundo lugar, porque é um funcionário público. Isso diminuiria o 
custo para o Estado, que só pagaria a diária do perito. Além disso, em 
caso de um eventual fracasso, a parte não teria que desembolsar o 
pagamento de uma perícia caríssima. 

Tivemos um caso inédito, quando um Juiz, em plena audiência 
numa comarca distante, perguntou: "Vamos fazer uma perícia?". 
Resposta: "Sim". "O Estado tem condição de indicar um perito?" 
Resposta: "Sim". O Juiz perguntou à parte se concordava, e a 
resposta foi afirmativa. Então, a perícia foi feita. Qual é o problema? A 
realidade não seria distorcida para o lado do Estado, e esse perito 
seria um desafogo econômico. 

Segundo o Desembargador Oliveira Leite, a Lei no 6.383, de 1976, 
tem força de reivindicação. O Juiz tem uma arma muito poderosa, que 
é o art. 24, proibindo a alteração das divisas ou a derrubada da mata e 
a descaracterização da área dos dois lados. Se a terra não foi 
invadida em um dos lados, aquele que se diz proprietário sabe que 
está proibido de alterar. Por outro lado, se for uma gleba invadida, 
todos os invasores sabem que é proibido desmaiar. Essas são as 
possibilidades que temos, por enquanto, além de modificarmos a 
usucapião primordial. 

O art. 23 suspende toda a demanda em curso. A maioria dos Juízes 
suspende a reintegração de posse, o interdito proibitório e qualquer 
outra ação vinculada ao objeto da ação discriminatória, uma vez que 
esta é muito ampla. O Estado diz a todos os interessados que tragam 
seus títulos. A citação é feita por edital a fim de atingir o maior número 
de pessoas, inclusive as radicadas em locais distantes. Os 
convocados apresentam seus títulos que, se considerados válidos, 
terão sua legitimação por sentença; caso contrário, o Juiz concede a 
discriminatória a favor do Estado. O Juiz, tendo em mãos o art. 23, 
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dele faz uso, podendo realizar audiência conciliatória ou determinar 
as áreas a serem ocupadas ou desocupadas, já que é o Presidente do 
processo. Caso uma das partes não se sinta satisfeita com a decisão 
do Juiz, contra ela poderá apresentar agravo. 

A aplicação da lei deve ser observada, e, se houver questão de 
ordem legal, a usucapião tem de ser paralisada, oportunidade em que 
será amplamente discutida a discriminatória. 

O art. 16 determina que se oficie ao cartório de registro de imóveis 
para que, enquanto houver essa demanda, essa polêmica, fique o 
processo suspenso, e não há averbação nem transcrição da área que 
poderia ser objeto de venda ou escamoteamento. Com a proibição 
imposta pelo art. 16, o Juiz tem condições de dar prosseguimento à 
discriminatória e dará amplo direito de defesa às partes. 

É outra coisa em que temos de mudar: a jurisprudência. Já houve, 
por exemplo, uma decisão do Tribunal Federal, no Barreirinho, onde o 
Estado havia sido derrotado na 1 a Instância, mas não na 2a Instância, 
porque a Desembargadora Federal acolheu amplamente a inicial do 
Estado, pelas razões que vou explicar agora. O Juiz deve tomar muito 
cuidado na hora do inventário. Todos sabem que, quando morre uma 
pessoa que estava na posse de um imóvel, os outros levam aquela 
gleba para registro, para inventário. A sentença da inventariança é 
levada, então, para o cartório, onde se abre uma matrícula. Mas isso é 
uma aquisição derivada, não originária. Então, aquele título não foi 
devidamente questionado. Às vezes, na ação de divisão de uma 
fazenda, o Estado nem é chamado na lide, e a pessoa registra a 
sentença, o que é uma forma de burla. No caso do Barreirinho, a 
Desembargadora Federal viu que era um ato de grilagem violento e 
mudou a história. 

Outra coisa importante é a coibição de retificações de áreas. O 
Estado recebe dezenas de intimações de usucapião, se há interesse -
e isso ocorre, porque já está dada a possibilidade de que a área seja 
do Estado ... Pois bem, às vezes, uma pessoa compra 40ha e quer 
retificar para 800ha; ou quer passar de 200ha para 1.000ha. E já traz 
até a declaração de que seu vizinho não se importa. É claro que o 
vizinho não se importa, pois a terra não é sua, mas do Estado! É 
lógico que aí ele marchou por terra pública. É um absurdo que se 
passe, em uma retificação de área, de 200ha para 800ha ou 1.000ha . 

.__ ______ (LS) --------' 



615 
Esses são alguns subterfúgios usados para esconder a terra 
devoluta, os quais o Juiz pode coibir - na pior das hipóteses, pode 
mandar para a via ordinária, em que será feita uma prova pericial, com 
maior cuidado. 

O Juiz deve observar muito bem, em uma discriminatória, a cadeia 
dominial, que é aquela em que se diz que Fulano comprou de Sicrano, 
que comprou de Beltrano, etc. Às vezes, nessa cadeia vêem-se os 
nomes dos compradores, mas, em dado momento, pela análise do 
documento, vê-se que a área era de um testamento ou de registro 
paroquial; a pessoa não fala de quem adquiriu a gleba anterior, nem 
como, nem por quanto, nada. Enfim, num passe de mágica, passou a 
ser dono. Ora, aquilo era uma invasão; a terra era pública, como se vê 
ao final da cadeia. Como se diz claramente no princípio da 
continuidade, não se pode registrar, se não há registro anterior. 

Então, precisamos, nesse momento, de decisões diferentes. O Juiz 
precisa criar um "plus", inovar, forçar o entendimento. Assim, a 
jurisprudência vai sendo criada. O que temos visto é que os Juízes 
estão manietados. Neste ponto, peço licença aos senhores para ler 
trecho de um artigo do Dr. Gudesteu Biber para a Revista Justilex, de 
Brasília: "Julgar, mais que uma arte, é um destino, quase uma sina. 
Destino daquele a quem a sociedade resolveu atribuir uma função que 
deveria ser reservada somente aos deuses: absolver ou condenar os 
homens". Desenvolvendo o artigo, o Dr. Gudesteu cita Nélson 
Hungria, que uso de exemplo para a minha colocação de que 
teríamos de forçar novos entendimentos. Vejam bem: "E, ainda, o 
conselho de Nélson Hungria, para quem o Juiz que só se contenta 
com a jurisprudência dos tribunais é o Juiz fetichista, Juiz burocrata, o 
Juiz de fichário e catálogo, o Juiz colecionador de arestos segundo a 
ordem alfabética dos assuntos". 

Quer dizer, o próprio Juiz tem de criar, inovar, porque não podemos 
mais esperar, já que uma desapropriação demora em média de 1 O a 
15 anos, e uma discriminatória possui duas fases: após o 
conhecimento, quando se ganha, ainda tem de ir até lá para medir a 
gleba - e isso demora muito. 

Então, o interessante é que se faça a arbitragem, os acordos que as 
varas agrárias têm feito, por intermédio do Dr. Cássio Salomé e Dr. 
Fernando Humberto; e também na vara agrária federal, por meio do 
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Dr. Weliton Militão, juntamente com o respectivo Procurador 
Federal. Eles têm feito acordos, mas ainda sem a inovação de que 
necessitamos, ou seja, dar a discriminatória na sua amplitude, caso 
esteja provada. Existindo provas, é preciso que haja a prestação 
jurisdicional para que possamos, na reivindicatória, passar o imóvel ao 
INCRA, a fim de que se faça a viabilização. 

Portanto, embora haja recursos, se não dermos um passo à frente, 
como demos na primeira reunião que fizemos, de nada adiantará. O 
Governo atual criou a Secretaria de Assuntos Agrários, sob o 
comando do Dr. Marcelo Gonçalves. Isso se deve a uma idéia que 
floresceu. 

Por fim, o Judiciário segue como o mais laico dos Poderes, e assim 
deve continuar, pois tern a missão precípua de dar a tônica do estado 
de direito. Então, o Juiz tem condição de analisar tanto a posição de 
um latifundiário, na ação discriminatória, quanto o caráter dos 
movimentos, da área invadida e dos invasores, com olhos agrários, 
pois estamos envoltos numa nova definição de propriedade. A 
propriedade se lapidou, e hoje existe a chamada função social da 
propriedade, constante da Constituição. Então, a posse é 
constitucional, assim como o direito de permanecer na terra, fazer 
acordos, plantar e fazer comodatos até que a ação discriminatória 
tenha um paradeiro. 

Essas foram rapidamente as minhas palavras, já que o assunto é 
apaixonante e daria livros e livros. Portanto, tentei expor a ansiedade 
sofrida pela Procuradoria e por este fórum. Não há nada pessoal 
nisso, a não ser atingir o nosso objetivo. Muito obrigado. 

Palavras do Juiz José Carlos Garcia 
Bom-dia a todos. Saúdo os presentes na pessoa do Presidente da 

Mesa, Deputado Luiz Humberto Carneiro, que também parabenizo 
pela iniciativa desse fórum. 

Particularmente, chamou-me a atenção o formato deste evento, já 
que não é apenas um fórum de debates, com caráter abstrato, mas 
um fórum que articula organismos do Legislativo de Minas, do 
Ministério Público, órgãos do Poder Executivo, movimentos sociais, 
enfim, que conta com uma pluralidade muito interessante na sua 
conformação, e que articula momentos de exposição geral, com 
grupos de trabalho, ou seja, que efetivamente instrumentaliza a ação 
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de vários agentes diferenciados no tocante à reforma agrária. 

Gostaria, então, de parabenizar os organizadores do evento pela 
idéia e pelo formato adotado. 

Há vantagens e desvantagens em ser o último a falar. Uma grande 
desvantagem é que todos já estão cansados, e a tendência é falarmos 
menos do que nos propunhamos. Farei o possível para sermos menos 
chatos à platéia, a fim de que possamos ingressar mais rapidamente 
nos debates. Depois dessas exposições, queremos mais ouvir que 
falar, porque, além da pluralidade da organização do evento, há a 
pluralidade da Mesa. Cada um tem uma trajetória, uma formação 
específica, e esse olhar diferente sobre a questão manifesta-se nas 
exposições, formando um mosaico interessante de pontos de vista 
sobre tema extremamente complexo. 

Minha área de atuação não é propriamente reforma agrária. Meu 
negócio, entre aspas, é democracia e movimentos sociais, e a forma 
pela qual chego à reforma agrária é a atuação do MST. Por isso, 
minha abordagem não se prende tanto aos aspectos técnicos da 
reforma agrária, mas às questões que envolvem a forma de atuação 
do MST. Normalmente, o movimento é tratado na mídia como 
subversivo, cnm1noso, arruaceiro, baderneiro, etc. Falo 
especificamente do MST, até entre aspas, porque a mídia criou quase 
que uma marca. Quando se fala em sem-terra, todos se remetem ao 
MST, quando isso não é verdade. O próprio Dr. Cássio disse que, 
quando assumiu a Vara, havia 17 movimentos sociais organizados 
representando 11 mil famílias. O MST é o que tem maior visibilidade 
nacional. Isso é bom e ruim para ele. É bom porque se consolida 
como grande interlocutor nacional, mas é ruim porque responde pelos 
pecados que não comete. E as associações são feitas diretamente a 
esse movimento, e não a outros. 

Havia planejado fazer algumas considerações, mas, depois de cinco 
exposições, começamos a refletir sobre o que os outros disseram. O 
Dyrceu Aguiar disse que talvez uma das causas da criminalização dos 
movimentos agrários seja uma interpretação formal da legislação. Não 
discordo, mas peço-lhe licença para fazer um pequeno reparo. De 
fato, não há nem sequer uma interpretação formal da lei, o que é um 
grave problema. Desde o meu tempo de movimento estudantil, sou 
crítico veemente do positivismo jurídico, por milhões de motivos, que 
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não vêm ao caso. Mas, ainda que os operadores do direito 
fizessem uma profissão de fé de radical defesa do positivismo jurídico, 
a conclusão a que chegaríamos não seria muito diferente das que 
ouvimos da Mesa, porque o princípio básico do normativismo 
kelseniano é a hierarquia normativa. Interpretar decreto sem o 
respaldo da lei e interpretar lei sem o respaldo do texto constitucional 
é uma heresia do ponto de vista do positivismo jurídico. Se aplico uma 
norma sem atentar para a moldura constitucional do tema em análise -
e faz parte desse quadro constitucional, como bem salientou o 
Dyrceu, o conjunto de tratados internacionais dos quais o Brasil é 
signatário, por participar desse sistema normativo internacional, e isso 
tem forças cogentes externa e interna -, cometo uma aberração, uma 
não-tecnicidade do ponto de vista do positivismo jurídico. 

Não vou ousar repetir o quadro normativo que o Dyrceu apresentou 
amplamente. Mas, quando se diz que uma ocupação de terra equivale 
a esbulho possessório e não se considera um elemento básico do 
tipo, que é o dolo específico de assumir aquela propriedade como sua, 
evidentemente estou diante de uma ação coletiva, não individual, 
ainda que com pluralidade de agentes, mas uma ação social, com 
vistas à desapropriação da área. A pessoa não está interessada em 
manter-se na área, independentemente do ato desapropriatório, quer 
que seja feito o procedimento da desapropriação e quer o título que 
advém disso, para, dessa forma, ser assentada legalmente naquele 
local. Quando desconsidero o dolo específico contido no tipo do 
esbulho, do ponto de vista do positivismo jurídico, que critico, tenho 
uma aberração, uma analogia vedada pelo ordenamento jurídico 
penal. Da mesma forma, bando ou quadrilha. Dizer que militantes 
sociais, ao se organizarem para protestar ou reivindicar a terra ou 
mesmo para ocupá-la, praticam esse delito parece-me absurdo. A 
finalidade do delito é precipuamente a organização de três ou mais 
pessoas para a prática de crimes. Se num assentamento de sem-
terras há um grupo que se organiza para vender entorpecentes ou 
para entrar numa área de preservação ambiental, pegar animais 
silvestres e revendê-los, posso dizer que estão se servindo do 
movimento, formando bando ou quadrilha para praticar delitos. Mas, 
se o "delito" é a própria ocupação da terra - e não tenho um tipo penal 

esse bando ou quadrilha está se organizando para fazer protesto 
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Esse processo de criminalização do movimento social - o Afonso 
Henrique falou muito bem sobre esse assunto - não é um fenômeno 
brasileiro, é mundial. Quem participou da edições do Fórum Social 
Mundial, que este ano foi realizado em Porto Alegre e no ano que vem 
será na Índia, percebe que tanto os grupos de direitos humanos 
quanto os vários movimentos sociais organizados em todo o mundo 
se preocupam com a escalada da criminalização dos movimentos 
sociais. Essa guerra dos Estados Unidos contra o terrorismo agravou 
a situação. Participei de uma oficina com pessoas ligadas à Anistia 
Internacional que manifestam profunda preocupação com a violação 
dos direitos humanos, especialmente nos países antigamente 
chamados do Terceiro Mundo, ou seja, nós, mas também nos do 
chamado Primeiro Mundo. Não preciso ir muito longe. Os exemplos 
são notórios. O que dizer daqueles presos que estão na base de 
Guantánamo, na presumida e autoproclamada maior democracia do 
mundo? Pessoas que são detidas sem acusação formal, sem direito 
de defesa, mantidas incomumcaveis, sem nenhuma garantia 
constitucional do Estado americano; aliás, foram levadas para aquela 
base especificamente, porque, tecnicamente, ali não seria território 
americano. Do ponto de vista de a Suprema Corte poder analisar a 
situação, já é demonstração de avanço que decorre da pressão do 
movimento social. 

Se eu considero que a reforma agrária no Brasil pode ser feita sem a 
pressão de movimentos sociais, tenho um problema resolvido. Se o 
problema não é do Judiciário, não é do Legislativo, nem do Executivo, 
se a Constituição já prevê a reforma agrária em um capítulo inteiro, se 
há leis aplicáveis, por que a reforma agrária não sai do papel e não 
acontece de fato? Por um detalhe muito simples: a nossa cultura 
jurídica acredita piamente que, se fizermos força e aprovarmos um 
texto normativo, vamos resolver o problema. Nisso, permito-me 
discordar do Dr. Romeu Rossi. Talvez precisemos modificar a 
legislação sob vários aspectos, mas não precisamos disso na maior 
parte deles. Temos leis até demais, mas são leis vazias, que não se 
traduzem em transformação efetiva da realidade. Enfia-se a reforma 
agrária na Constituição, e, assim, ela é retirada do campo. Isso é 
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muito cômodo. 

Mas, se vivemos em um Pais onde 50% das terras estão nas mãos 
de 1 ,4% da população, não tenho apenas um problema técnico-
jurídico. Tenho um problema de poder. Tenho um problema político 
em sentido estrito. Não um problema de poder de Estado nem um 
problema formal, porque o processo também não pode ser entendido 
como uma charada, uma alegoria formal, abstrata, conceitual, que o 
Juiz decifra como alguém que se encontra diante de uma esfinge 
social. Não há esfinge social nessa história. São relações concretas, 
entre agentes sociais concretos, que se traduzem em relações 
assimétricas. Ou, para falar em um linguajar menos acadêmico, em 
relações de poder, relações em que alguns detêm concentração de 
dinheiro, de influência política, de capacidade de pressão e de 
capacidade de armamento, enquanto outros concentram o desejo de 
trabalho, vontade de produzir, desejo de dignidade e nenhum poder 
político concreto. 

Essa situação não tem respaldo constitucional, não tem respaldo 
normativo. Foi por isso que comecei dizendo que essa situação não é 
sustentável nem sob o ponto de vista do positivismo jurídico. Mas 
acho que o ponto de vista do positivismo faz um estrago terrível ao 
lidar com essa situação. Por quê? Acho que foi o Dyrceu que falou 
sobre a formação dos operadores jurídicos, não é? Temos uma 
formação ainda hegemônica nas academias de direito, que é 
pretensamente calcada nesse mesmo positivismo. As pessoas 
recebem uma preparação profissional basicamente informativa sobre 
normas em vigor e pobremente formativas da capacidade de entender 
princípios e sistemas normativos como um todo e sobre a forma de 
articulação entre sistemas normativos variados. 

Ora, uma característica básica do mundo pós-anos 50 e 60, pós -
Segunda Guerra e pós - grandes movimentos contestatórios -
movimento feminista, movimento negro, movimento pelos direitos 
civis, movimento de "gays" e lésbicas, movimento ambientalista, 
movimento pacifista - é precisamente o que se chama de crises dos 
sistemas normativos. As sociedades são extremamente ágeis e 
dinâmicas. As pessoas sempre reclamam disso. A lei está sempre 
atrasada, entra em vigor agora em janeiro, e já estamos dizendo que 
temos de reformar o Código Civil. Então, se tenho sociedades 
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extremamente dinâmicas e mesmo países que não têm o nível de 
radicalidade de conflitos sociais que tenho no Brasil em crise do 
sistema normativo, como posso sustentar um ensino jurídico calcado 
na informação da norma vigente? 

Estou despreparando esse profissional, tirando-lhe a mínima 
capacidade de fazer uma crítica, não necessariamente de esquerda 
nem progressista, mas ponderando o que é norma escrita e o que é 
realidade social, das pessoas envolvidas na lide. Estou despindo esse 
profissional da capacidade de fazer a transição entre norma abstrata e 
relação concreta. O que o Juiz e o operador jurídico em geral fazem é 
criar norma concreta para o fato concreto, tendo como fundamento a 
norma que o Legislativo aprovou, porque o legislador não está em 
conflito. O legislador edita uma norma abstrata e o Juiz edita a norma 
concreta para o caso. 

Se esse ensino jurídico é fugidio, não me permitindo jamais 
compreender o conjunto de princípios e valores que organizam e dão 
sentido a esse sistema, como posso esperar que a lei, por mais que 
seja aperieiçoada, venha a se concretizar no mundo real? Isso não é 
possível. Tenho de fazer uma crítica em três níveis ao dogmatismo 
jurídico, nesse plano mais teórico, conceitual, abstrato; tenho de gerar 
uma técnica correspondente à crítica que faço nesse plano conceitual 
e desenvolver uma prática quotidiana coerente com essa técnica e 
com essa crítica. 

Por isso, comecei falando sobre o positivismo jurídico, porque vício 
de positivista é achar que sua decisão é técnica e que as outras são 
sociologia. Na verdade, uma decisão, uma petição ou um parecer 
fundamentam-se em outra concepção sobre o direito e sobre a 
relação do evento normativo com o fato social. É uma decisão tão 
técnica quanto a outra. Baseia-se em outro pressuposto, mas sua 
técnica tem de ser medida à luz da coerência com seu sistema 
informativo. 

Farei uma pequena distinção entre a lei que temos e a lei que 
queremos, compreendendo o tema da atuação dos movimentos 
agrários nesses dois planos. Do ponto de vista da lei que temos, acho 
que os que me antecederam deixaram isso muito claro. Não há crime. 
Não quero dizer que militantes sociais não possam cometer crimes e 
que, nessas hipóteses, não devam eventualmente ser perseguidos 
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criminalmente. Estamos discutindo aquilo que se lê todo dia no 
jornal: é crime ocupar uma fazenda improdutiva, ou que se diz que é 
improdutiva; reivindicar que nela seja feita reforma agrária; ocupar 
uma agência bancária protestando por liberação de crédito rural; 
ocupar a sede de um órgão público pressionando pela adoção de esta 
ou aquela política? Isso não é crime, e essa tem sido reiteradas vezes 
a decisão do ST J. Não custa lembrar que a função institucional do 
ST J é a uniformização nacional da legislação federal 
infraconstitucional. 

Não é crime, mas deveria ser? Castoriadis, pensador grego radicado 
na França, que morreu nos anos 90, diz que a questão fundamental 
da democracia é quando a sociedade se sente autorizada a perguntar: 
"que leis quero e por quê? Devo perguntar também se devo querer 
que isso seja crime e que essa conduta seja tipificada. Minha resposta 
mais uma vez é não, pois vivo em uma sociedade que se mantém 
com base numa relação desigual, e que essas situações de injustiça 
não são coisas que vêm do céu, carmas, nem deslgnios divinos, mas 
decorrentes de relações sociais entre pessoas, de relações de 
trabalho, de escravidão, como todo dia vemos no jornal. Escravidão 
que não ocorre só nos confins de um Brasil miserável, mas também 
nos Estados ricos como Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e 
São Paulo. Nesses Estados ricos, explora-se também mão-de-obra 
escrava. 

Se tenho uma sociedade com esse grau de complexidade, não 
posso negar a ela o direito de organização, de interpretação da 
Constituição e de protesto pela implementação de programas sociais. 

Meu tempo está se esgotando e ainda tinha um milhão de coisas 
para falar sobre Constituição aberta, várias teses que fundamentam 
melhor o que estava expondo. Mas, de qualquer maneira, deixarei 
para falar disso nos debates. Finalizarei fazendo perguntas a respeito 
da lei que tanto desejamos. 

Vivemos num País em que, pela primeira vez, com seriedade e 
demonstração de conseqüência, um Governo se pergunta sobre as 
milícias armadas no campo, sobre o poder de fogo de grandes 
propriedades rurais e sobre a legalidade da organização dessas 
milícias. Sempre se presumiu que isso fosse lícito, mas há norma 
jurídica em vigor sobre limites para serviços de segurança e de 
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Também eu pergunto: é justo sobreaparelhar o poder de defesa do 
latifúndio improdutivo? É justo utilizar força policial para proteção de 
propriedades que não cumprem sua função social? É justo punir 
militantes pela reforma agrária em ocupações pacíficas? É justo 
perseguir criminalmente famílias que desejam terra e trabalho? O 
Poder Judiciário deve prestar-se ao papel de legitimador da exclusão 
social e da ordem constitucional? 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Daremos início à fase de debates. A Presidência 

solicita aos inscritos para perguntas orais que sejam objetivos e 
sucintos e que se dispense a formalidade das saudações pessoais, e 
informa que serão concedidos 2 minutos para as perguntas e igual 
tempo para as respostas. 

Debates 
O Sr. Sinval Macedo - Dr. Carlos Salomé, por que a justiça ouve 

tanto o latifundiário, mesmo sendo ele um invasor ou um devedor? Por 
que se fala tanto em reforma agrária e se faz tão pouco, sendo que 
vocês podem fazer tanto? Façam justiça para que, amanhã, seus 
filhos e netos orgulhem-se de vocês. Com fé em Jesus, a reforma 
agrária não vai parar, porque o povo precisa trabalhar. 

A Bíblia conta a história dos talentos. Três homens receberam certa 
quantia para devolvê-la multiplicada. Um deles voltou sem nada na 
mão. É o tipo do lafundiário que tem a terra e não faz nada, só tira 
dela proveito. 

A mídia fala de nós, mas não sabe nada sobre nós. Na realidade, só 
queremos justiça. 

Agradeço de coração, em particular e em nome do MST, à D. Maria 
Inês e ao Ministério Público. Que Deus os abençoe. 

O Sr. Wagner Vieira Martins - Não quero fazer pergunta, mas 
apenas um comentário. 

Assistimos à continuação histórica de uma dominação que vem há 
muito tempo. São absurdas as contradições existentes nos processos. 
Fomos despejados de uma área que ocupamos, sob a alegação de 
agressão ao meio ambiente. Só que há inúmeros processos contra o 
fazendeiro, que desmaiava para fazer carvão, tendo sido, aliás, 
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multado pelo IBAMA. 

Há uma doação de uma terra para a Santa Casa que descumpre 
vários aspectos de um contrato, mas que não é desfeita. E há, 
reiteradamente, a tentativa de despejar as famílias que estão ali 
lutando. 

O processo é histórico. Para dominar e massacrar os índios, 
alegaram que eram selvagens e preguiçosos, daí tirar-lhes a cultura e 
a terra e escravizá-los. Da mesma forma, para manter a escravidão, 
falaram-nos que o negro não tem alma. Isso justificava o negro 
trabalhar sem receber nada e ser massacrado. Para todos os 
momentos históricos criaram-se leis para manter a servidão, a 
escravidão, para acabar com os índios. Essa construção histórica vem 
até hoje. A elite, que sabe disso, em qualquer movimento organizado 
de pobres que querem provocar alguma transformação, usa os 
mesmos argumentos, que já estão um pouco impregnados em nossa 
mente. Quem quer encarar as leis defendendo o que temos de mais 
atrasado interpretará de um jeito, mas quem quer encarar de outra 
maneira interpretará diferentemente. Temos de considerar os direitos 
humanos porque, senão, sobra-nos a barbárie a que estamos 
assistindo. 

A Sra. Marcilene Ferreira - Pacto social no campo em Minas Gerais 
para quem, se os acordos realizados na Vara Agrária prorrogaram as 
decisões que estão sendo tomadas, concedendo reintegração de 
posse? Os processos estão estagnados na Justiça Federal. Quando 
as decisões são pronunciadas, são desfavoráveis aos movimentos 
sociais. Como ficam a interpretação e a aplicação dos direitos 
constitucionais, a função social, os direitos fundamentais, tão bem 
abordados pelo Juiz Dyrceu e pelo Promotor Afonso? As atuais 
decisões do Poder Judiciário em Minas Gerais são impasses para a 
conquista dos direitos e da dignidade dos milhares de acampados em 
nosso Estado. Quais as perspectivas que poderemos ter quanto ao 
Poder Judiciário ao sairmos daqui? 

O Sr. Reginaldo Cardoso Santos - Bom dia. Agradeço a 
oportunidade de debater sobre a reforma agrária. A política da reforma 
agrária nasce no campo. Represento a Igreja Evangélica Batista do 
Bairro Providência e a comunidade de Montes Claros. 

Venho ressaltar algumas palavras honradas que foram ditas nesta 
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Casa. Fico preocupado com algumas cidades do interior. Ressalto 
o trabalho do Prefeito de Montes Claros, Jairo Ataíde. Em Cachoeira 
de Miralta podemos ver as coisas que ele tem feito, mas está faltando 
uma comunidade de pequenos e grandes agricultores. Existe uma 
associação, mas não há uma secretaria, não há um destacamento 
policial. São 1 .500 habitantes sem uma delegacia, sem um comando 
militar. 

Quero deixar um versículo da palavra de Deus para todos os nossos 
irmãos: "Como levar a paz, o amor, a mansidão, o domínio próprio?". 
É trabalhando, é tendo tudo isso que está faltando nessa comunidade. 
Quero agradecer a Deus a vida de todos. Jesus está voltando, e tudo 
isso será queimado. Dou graças a Deus por estar falando para vocês. 
Deus abençoe a todos. 

O Sr. Presidente - Vou ler as perguntas feitas ao Dr. Cássio. 
Pergunta da Dra. Maria Inês de Souza, Promotora de Justiça: "Por 
que o Judiciário de Minas Gerais, especificamente a Vara Agrária, tem 
- se recusado a abordar a questão constitucional da função social da 
propriedade, conferindo liminares, inclusive em favor de proprietários 
de imóveis, cujo grau de produtividade é zero, a exemplo da Fazenda 
Sanharó, no Município de Montes Claros?". 

Pergunta do Núcleo dos Advogados do Povo: "A Vara Agrária tem 
determinado a suspensão da ação reintegratória em razão de ação 
discriminatória e outras prejudiciais, quando não é realizado o 
acordo?"; "Em se tratando do período de dano irreparável que autoriza 
a concessão de liminar, ele está mais presente na permanência dos 
trabalhadores na terra, cultivando-a, ou na desocupação forçada, 
lançando os trabalhadores na estrada ou ainda na própria execução 
forçada, com possibilidade de conflito?" Outra pergunta do Ministério 
Público do Estado, Dr. Henrique Nogueira Macedo: "O INCRA 
participa dos processos como convidado e não figura como parte da 
relação jurídico-processual. Se o INCRA descumpre a sua parte na 
conciliação do litígio, o que o Judiciário Estadual pode fazer para 
compelir quem não é parte no processo?". 

Pergunta de Antônio Batista, Diretor de Política Agrária de 
Almenara, Minas Gerais, ao Dr. Cássio: "Como fica o Projeto Cultivar, 
o anteriormente chamado Banco da Terra e depois Crédito Fundiário? 
Como ficará a reforma agrária em Minas Gerais?". Pergunta do 
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assessor do Deputado Federal César Meireles, Leonardo Pereira 
Rezende, ao Dr. Cássio: "As construções de barragens hidrelétricas 
em Minas Gerais muitas vezes têm causado conflitos no campo, 
problemas de indenização, reassentamento das famílias atingidas e 
etc. Em uma eventual ocupação do canteiro de obras pelos atingidos, 
gerando uma ação possessória da imprensa em face dos atingidos, a 
Vara Agrária seria competente para julgar o conflito?". 

Pergunta do Roberto Mozart Gomes ao Dr. Cássio: "Algumas 
comarcas expedem liminares de reintegração de posse. Está havendo 
uma delegação na Vara Agrária ou não? Como estão sendo 
acompanhados os problemas das milícias armadas para a proteção 
do imóvel?". 

Pergunta de Anilde de Paula, do MST do Norte de Minas: "Quais os 
critérios usados pelo senhor para conceder liminar de reintegração de 
posse, no caso de uma área que tenha um laudo de produtividade 
zero e não cumpra função social?" 

Pergunta de Marcos Helênio, do INCRA, ao Dr. Cássio: "Quando a 
posse da propriedade não está devidamente comprovada, a 
reintegração requerida em juízo pelo suposto proprietário não deveria 
ser negada?". 

O Juiz Cássio de Souza Salomé - Primeiro, gostaria de dizer que, a 
despeito de o tema ser o Judiciário - e é até muito interessante que 
todos esses questionamentos ocorram -, este não tem terra nem faz 
reforma agrária, principalmente o Estadual. O Judiciário Federal tem 
uma resposta mais efetiva porque cumpre a ele arrecadar terras. Ao 
Judiciário Estadual, não. A Vara lida apenas com conflitos imediatos 
resultantes normalmente de ocupações ocorridas. Assim, o autor entra 
com a reintegração de posse, e o Juiz não tem como fugir do pedido, 
não pode dar uma decisão fora do que está na petição do advogado 
da parte. Ele está restrito ao pedido. Se o autor entra com um pedido 
de reintegração de posse, buscando uma proteção para a sua 
propriedade - e esse direito de propriedade também está inserido na 
Constituição Federal e renovado no Código Civil Brasileiro novo -, o 
Juiz deve aplicar a Constituição ou o Código Civil nessa pretensão. 

Por que o Juiz não aplica a função social prevista na Constituição? 
Isso é uma questão de entendimento. Sempre disse e continuo 
afirmando que não sou dono da verdade, longe disso. Humildemente 
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digo a todos que cabe o devido recurso contra minhas decisões. A 
última palavra será do Tribunal de Alçada, do ST J ou do STF, 
represento apenas um degrau na hierarquia da justiça. Nas minhas 
decisões, devo obediência à minha consciência e às leis. Acredito que 
não estou julgando contra a lei, mas com outros dispositivos. 

Minhas decisões sempre tiveram a preocupação de objetividade. 
Quando os movimentos sociais ocupam uma fazenda, mais do que 
conceder ou deixar de conceder uma liminar, preocupa-me verificar e 
analisar se é possível que essa fazenda se transforme em um 
eventual assentamento. Dentro desse rumo, em 87% das 124 
audiências realizadas buscamos acordo para possibilitar à União 
arrecadar essas terras para os trabalhadores. Não me interessa deixar 
vocês na Sanharó, na Sapé ou na Porgão, se não servirão para 
vocês. Não quero e não gosto que ninguém engane, principalmente os 
mais desvalidos. Interessa-me, sim, que uma reforma agrária seja 
implantada no País de forma efetiva, eficaz, rápida e objetiva. Chega 
de enganação. 

Com todo respeito, sem fazer qualquer questionamento a posições 
que me antecederam, estivemos com o Dr. Afonso, o Marcos Helênio 
e o Dr. Luís Chaves, no INCRA, no início do ano, com a presença do 
Ministro Rossetto, apresentando o trabalho desenvolvido no Estado, e 
nos garantiram integral apoio. Em Minas Gerais, buscamos condições 
para construir uma solução para a pretensão dos trabalhadores. No 
Brasil só é possível fazer reforma agrária por meio da intervenção da 
União. Já concedemos muito tempo a todas as cento e poucas 
fazendas, para o INCRA negociar e o Governo arrecadar. Se não 
estou enganado - que me corrijam minha assessoria, o INCRA e o 
ITER -, há um ano e dois meses nenhuma fazenda viabilizou um 
assentamento. Enganar vocês? Vão ficar eternamente debaixo de 
lona preta? Não consigo fazer isso, minha consciência não permite, 
com todo respeito à luta de vocês. 

Por que a justiça protege o proprietário e não os trabalhadores? Pelo 
contrário, minha atuação sempre foi receber todos os trabalhadores 
no meu gabinete e nas audiências igualitariamente. Infelizmente, as 
decisões do Juiz agradam a uns e desagradam a outros, não há como 
fugir disso. 

Quero advertir a todos que o caminho da luta jurídica para fazer a 
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Não se faz reforma agrária porque o Governo não quer, não porque 
nós não a queiramos. Ficamos muito apegados à burocracia 
processual. Se dependesse de mim, não daria liminar para Sanharó, 
para Sapé, para Corgão e tantas outras. E a reforma agrária 
aconteceria? Realizar-se-ia assentamento nessas fazendas nesse 
período ou daqui a dois ou três anos? A resposta está com vocês e 
não comigo. Minha consciência diz que não. O que adianta dar uma 
liminar baseada na função social da propriedade se isso apenas criará 
uma situação de expectativa, sem a mínima intervenção, por parte do 
Estado, para resolver a questão? Dr. Afonso disse-me que, com 
relação à Sanharó, parece tratar-se de uma questão de honra. Mas 
também a questão da Eldorado o era e nada aconteceu. Se não me 
preocupasse com a luta dos trabalhadores por melhores condições de 
vida, não teria inventado - porque isso é invenção - destinar 70ha, 
400ha ou 120ha para um ou outro grupo. 

Com relação à milícia armada, o Dr. Afonso já respondeu, e o 
Ministério Público está acompanhando o assunto. A questão não é da 
competência da Vara de Conflitos Agrários Estadual. Questão que 
envolve crime é da competência da justiça local. 

Relativamente aos fundamentos para concessão de liminar quando 
a produtividade é zero, ou não está definida a questão de 
produtividade, vou valer-me da posse, direito assegurado pelo Código 
Civil. E, posse por posse, o Juiz tem de fazer uma opção. Faço opção 
pela posse anterior, mas minhas decisões são passíveis de recurso. 

Quanto à reforma agrária em Minas, é exatamente o que buscamos. 
Criamos o Fórum Mineiro para Discussão dos Assuntos Fundiários e 
Agrários. Foi uma idéia que tivemos na comarca de Patrocínio, e 
reunimos os órgãos envolvidos a fim de buscar alternativas para os 
entraves que enfrentamos no dia-a-dia. 

Quanto à competência da Vara de Conflitos Agrários, aqui foi dito 
que estão sendo ajuizadas algumas ações com liminar no interior. 
Quanto à ocupação de acampamentos em caso de construção de 
usina hidrelétrica, a competência da Vara de Conflitos Agrários 
envolve a existência de conflitos que tenham a presença de 
movimentos sociais organizados na luta pela posse da terra. Essa é a 
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competência da Vara Estadual. Se alguma ação é ajuizada no 
interior e o Juiz não dá atenção a essa resolução do Tribunal, 
aconselho ao advogado do movimento a fazer um requerimento 
solicitando a transferência da ação para a Capital. 

Com relação ao INCRA, quando é terceiro interveniente, se assume 
um compromisso perante o Juiz e esse compromisso é homologado; 
creio que assumiu obrigação independentemente de ser parte autora 
ou ré, e, portanto, tem de cumprir o ajustado. 

Com relação à questão do Dr. Marcos Helênio: "Quando a posse da 
propriedade não está devidamente comprovada, a reintegração 
requerida em juízo pelo suposto proprietário não deveria ser 
negada?", creio que deveria e normalmente o é. Se foi concedida, é 
porque o Juiz entendeu que a posse, ainda que precária, está 
configurada nos autos. É um entendimento do Juiz, e quem com ele 
não concordar pode interpor o devido recurso, o que é sempre salutar. 

Caso tenha deixado de responder a alguma questão, estarei à 
disposição do interlocutor logo após o término dos debates. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Dando seqüência aos trabalhos, vou ler as 
perguntas dirigidas ao Dr. Dyrceu. Do Dr. Fernando Humberto: "Como 
compatibilizar o inciso 11 do art. 185 da Constituição Federal, que veda 
a desapropriação de terra produtiva, com a possibilidade de 
desapropriar a terra que, embora produtiva, não cumpre a função 
ambiental da propriedade, como está no art. 186?". 

Do Dr. Marcos Helênio, do INCRA: "A ocupação em área 
comprovadamente improdutiva, que não cumpre a função social da 
propriedade, pode ser criminalizada?". 

Da Dra. Maria Inês de Souza, Promotora de Justiça do Ministério 
Público de Minas Gerais: "No que diz respeito às ações processuais, o 
senhor entende que a concessão de liminares pode ser processada 
da análise do entendimento do requisito constitucional referente à 
função social da propriedade?". 

Da Sra. Marilza Francisco, do Movimento de Luta pela Terra: "Se a 
invasão não é crime, por que o Judiciário é sempre chamado para 
expulsar os sem-terras das fazendas dos posseiros?". 

Do Sr. Luís Chaves, do ITER: "O proprietário que causa um dano 
ambiental irreparável não deveria pagar uma indenização à 
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Duas pessoas farão oralmente suas perguntas ao Dr. Dyrceu: o Sr. 
Daniel e o Sr. Crispim. 

O Sr. Daniel Dias de Moura - Na verdade, tenho duas perguntas a 
fazer. As ações discriminatórias de divisão de terra têm sido 
consideradas prejudiciais e ensejado a suspensão da ação de 
reintegração de posse? 

A segunda se refere ao perigo de dano como um requisito para a 
concessão da liminar. Ele é mais presente na permanência dos sem-
terras na propriedade, cultivando-a, ou na desocupação forçada, com 
iminência de conflito e com os trabalhadores às margens das 
estradas? 

O Sr. Crispim Moreira - Dr. Dyrceu, fiquei muito satisfeito com a tese 
desenvolvida pelo senhor aqui, já que existem dificuldades e entraves 
no marco legal. Mas ele diz que temos o marco legal e que é possível 
fazer prevalecer a vida sobre a propriedade no marco legal brasileiro. 
Ainda desenvolveu a tese de que a falta de Juízes sensíveis, além da 
questão do ensino - posso confirmar isso como militante da reforma 
agrária na minha área de ciências agrárias, já que sou engenheiro 
agrícola e geógrafo -, que causa problemas, a despeito do marco 
operacional, normativo e técnico muita coisa não avança em função 
da formação e dos paradigmas que visitam a mente e o coração dos 
operadores, como temos visto aqui. 

No que toca ao Judiciário, a minha pergunta é a seguinte: Dr. 
Dyrceu, o senhor vê alguma possibilidade de se criar uma massa 
crítica, em que possamos alterar essa correlação, essa contabilidade 
de Juízes que dão prevalência à propriedade patrimonial em 
detrimento dos direitos humanos e da vida? 

O Juiz Dyrceu Aguiar Dias Cintra Júnior - São muitas as perguntas, 
portanto tentarei resumir as respostas ao máximo. Antes de mais 
nada, gostaria de esclarecer as palavras do meu colega Dr. José 
Carlos, pois concordo com tudo o que disse sobre o positivismo 
jurídico. Talvez não tenha sido muito claro ao falar da aplicação formal 
da lei feita pelos Juízes. 

Essa aplicação formal não coincide com o que se deseja hoje em 
termos de justiça. Quando digo isso, não quero dizer aplicação técnica 
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da lei, e sim reducionista, que traz carga de preconceito, por não 
fazer a leitura constitucional da lei. Ou seja, em contraposição a essa 
aplicação formal da lei a que me referi - aplicação reducionista, com 
carga de preconceito -, deve ser feita uma aplicação substancial e 
técnica da lei, dentro dos marcos do direito positivo. 

Essa aplicação técnica deve basear-se no ordenamento jurídico 
como um todo, com base na hierarquia das leis, ou seja, deve haver 
uma leitura consentânea com o tempo em que vivemos, já que o 
direito tem um conteúdo dinâmico. O Prof. Roberto Lira Filho, um 
teórico do direito, disse que "o direito não é, o direito vem a ser'', uma 
vez que está em constantes mudanças. Esse conteúdo dinâmico do 
direito se reflete na crescente positivação ditada pelas conquistas 
decorrentes das lutas sociais, que necessitam ser objeto de 
consideração pelo Juiz ao aplicar uma lei que foi feita há 50 ou 60 
anos. 

Por isso é preciso que se faça uma aplicação substancial da lei -
técnica, como disse o Dr. José Carlos, de acordo 'com os marcos do 
positivismo jurídico - mas não uma aplicação formal da lei. Diria que a 
aplicação formal da lei não é técnica, mas reducionista e carregada de 
preconceitos, não condiz com o que precisamos. 

Quanto à pergunta do Crispim sobre a prejudicialidade de uma ação 
discriminatória ou de .outra qualquer com relação à reintegração de 
posse, não se trata de analisar a prejudicialidade em si. É óbvio que, 
se existe um procedimento pelo qual se tem claro que aquele título 
formal de propriedade está sendo questionado, evidentemente aquela 
posse não merece proteção do Judiciário. O que importa é que o Juiz, 
diante de uma pretensão possessória do dono formal da terra com 
relação à sua ocupação, verifique se ela tem base pelo menos 
aparente que leve ao questionamento radical da propriedade, ou seja, 
se eventualmente pode redundar num decreto de desapropriação para 
fins de reforma agrária. Quando concede ou não a liminar, o Juiz tem 
de analisar tudo isso, tem de verificar a legitimidade daquela 
ocupação diante do que a situação aparenta. É claro que não disporá 
de todas as informações no momento, só no processo como um todo. 
Mas, se tiver dados que revelem a aparência do bom direito dos 
ocupantes ao apontar aquele como um local de suporte para a 
reforma agrária, não poderá conceder a liminar reintegrando o formal 
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proprietário na posse da terra. É o que se espera do Judiciário, 
considerando-se a função social da propriedade. 

Há um outro questionamento relacionado à criminalização da 
ocupação: "Se a invasão não é crime, por que o Judiciário é sempre 
chamado para expulsar os sem-terras das fazendas dos posseiros?". 
Exatamente pela falsa impressão de que a ocupação é criminosa. Daí 
vem outra pergunta: "Se aquela fazenda for produtiva e não puder ser 
utilizada para fins de reforma agrária, há crime ou não?". Também não 
há, porque a intenção dos que ocuparam a terra não foi apropriar-se 
dela, não existiu o chamado dolo específico, o fim especial de agir da 
doutrina penal moderna, que caracteriza o crime de esbulho 
possessório. Aparentemente, aquilo serviria como suporte para a 
reforma agrária. Se depois ficar comprovado que aquela propriedade 
não pode ser desapropriada para fins de reforma agrária, é outra 
história. O que importa é que aquele ato de apontamento não pode 
ser considerado criminoso, pela falta do fim especial de agir dos que 
ocuparam a terra. 

Pergunta de Maria Inês de Souza: "No que diz respeito às ações 
possessórias, o senhor entende que a concessão de liminares deve 
ser precedida da análise do atendimento do requisito constitucional 
referente à função social da propriedade?". Sim, o Juiz sempre tem de 
analisar o princípio constitucional da função social da propriedade, 
independentemente de existir procedimento no INCRA, de existir essa 
ou aquela ação questionando a propriedade para fins de 
desapropriação ou de qualquer outra coisa. O Juiz sempre tem de 
verificar, com base nos dados disponíveis, se existe alguma 
legitimidade naquela ocupação com base no princípio da função social 
da propriedade. 

Discordo do meu colega da vara agrária, Juiz Cássio, porque acho 
que a anterior posse formal de alguém sobre a terra não significa 
nada. O princípio constitucional da função social da propriedade tem 
de prevalecer e ser analisado sempre. Essa é uma aplicação 
substancial da lei com base no ordenamento jurídico. Não podemos 
nos ater à questão da posse; temos de analisar o todo. 

"A ocupação em área comprovadamente improdutiva, que não 
cumpre função social da propriedade, pode ser criminalizada?". Já 
disse que não pode. 
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"Como compatibilizar o inciso 11 do art. 185 da Constituição 

Federal, que veda a desapropriação da terra produtiva, com a 
possibilidade de desapropriar a terra que, embora produtiva, não 
cumpre sua função ambiental?". O conceito de propriedade produtiva 
não está na Constituição; precisa, evidentemente, ser 
complementado. 

"Pode ser considerada produtiva uma propriedade que degrada o 
meio ambiente?". Produtiva em que sentido? Diante apenas do 
interesse do proprietário ou também da sociedade? Aquele que 
degrada ambientalmente a propriedade pode torná-la produtiva para 
seus próprios interesses, mas não para o interesse da sociedade. 
Essa vedação da Constituição não pode ser taxativa. Como disse, 
esse conceito de produtividade não está na Constituição. Isso precisa 
ser complementado por leis. 

"O proprietário que causar dano ambiental irreparável não deve 
pagar uma indenização à sociedade no ato da desapropriação de seu 
imóvel por interesse social? Qual seria a justa indenização?". Sim; 
independentemente da desapropriação ou não, esse dano é 
considerável e pode, de alguma forma, ser reparado. O Ministério 
Público, na qualidade de curador do meio ambiente, pode requerer 
essa indenização. 

Quanto à justa indenização a que me referi, o que quis dizer é que 
não se pode premiar alguém que use mal a propriedade, fazendo com 
que não cumpra sua função social. Se uma terra é desapropriada por 
não cumprir sua função social, a justa indenização que o proprietário 
receberá não deverá ter como base o valor de mercado. Se assim 
fosse, não constituiria pena, e sim um prêmio. Se a terra está 
abandonada, se não é utilizada, a indenização deve ser 
correspondente ao percentual do uso que aquele proprietário faz da 
terra. A pena tem de ficar caracterizada como a perda da propriedade 
pela falta do cumprimento da função social. 

Acredito ter respondido, em linhas gerais, aos questionamentos que 
me foram feitos. 

O Sr. Presidente - As próximas perguntas são dirigidas ao Juiz 
Weliton Militão. Pergunta de Sônia Prata, da FETAEMG: "Nos últimos 
três anos, o número de desapropriações com emissão de posse tem-
se reduzido. O INCRA está propondo menos ações de 
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Pergunta de Jene Marcos, da Animação Pastoral e Social do Meio 
Rural: "Por que a vara agrária federal tem suspendido tantos 
processos administrativos e judiciais que visam desapropriar terras?". 

Pergunta da Ora. Maria Inês de Souza, Promotora de Justiça do 
Ministério Público: "Gostaria de ouvir sua opinião sobre a 
inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.183, de 2001, em 
especial porque, ao que se sabe, V. Exa. teria determinado a 
suspensão da ação de desapropriação da Fazenda lnhumas 
Sanharão, em face da ocupação ali ocorrida". 

Pergunta . de Daniela Viana de Paula, estudante de Direito da 
Faculdade Arnaldo Jansen: "Qual a posição do Juizo Federal da Vara 
Agrária em Minas Gerais sobre a aplicação da Medida Provisória n° 
2.183, de 2001, em face da função social da propriedade?". 

Pergunta de Manuel Guimarães, de Almenara: "Discordo do que 
você disse sobre a função social. Somos 150 pessoas pressionando 
para que a Fazenda Amaralina cumpra sua função social. O Processo 
no 200.138.002.691/01 está paralisado na sua gaveta. Gostaríamos 
que a terra cumprisse realmente a sua função". 

Pergunta de Teresa dos Santos, da CUT: "Como o senhor se sente 
diante dos direitos fundamentais do ser hurnano? Famílias vivem em 
condições subumanas há três anos ern barracas de lona, e, em nome 
da lei, vêem a reintegração de posse e a repressão policial". 

Pergunta de Luciano de Fonte, da CPT: "Por que o Judiciário não 
usa o mesmo rigor para desapropriar terras devolutas invadidas pelos 
latifundiários, assim como usa para cumprir ordens de despejo contra 
os sem-terras?". 

Pergunta de Elton Sousa, do Movimento Terra, Trabalho e 
Liberdade: "O Judiciário vê o lado do latifúndio improdutivo ou o lado 
social? Por que quase todos os processos que vão para a 12a Vara 
paralisam?". 

Pergunta do lran, do MTL: "O senhor prega muito o direito da justiça 
social, mas seus pareceres nos últimos processos de desapropriação 
só vão ao encontro dos interesses dos proprietários rurais. O que é 
mais importante: a justiça social ou terras improdutivas que não 
cumprem sua função, como o senhor mesmo defende?". 
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Pergunta de Shirley Correa de Melo, do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Patrocínio: "Quando é expedida uma liminar 
em favor do proprietário da terra impedindo a vistoria, não seria direito 
dos acampados saber o motivo dessa liminar? Por que demora tanto a 
realização de novo pedido de vistoria?". 

Pergunta de Divina Lúcia de Oliveira Portugal, do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Patrocínio: "Para ser expedida uma liminar 
contrária a uma vistoria, não deveria, antes, ser confirmada por uma 
inspeção a irregularidade do acampamento, isto é, se estão 
acampados dentro da propriedade?". 

A outra pergunta é de Clóvis dos Santos, também do MTL: "Após a 
perícia técnica que declara a propriedade improdutiva pelo INCRA, V. 
Exa. tem pedido nova perícia. Por que a nova perícia paga pelos 
fazendeiros, e que sempre dá produtiva, impede que os processos 
prossigam com mais agilidade na justiça? Será que os técnicos e 
peritos do INCRA, especializados nessa área, não têm credibilidade 
para o setor judiciário? Por que tal coisa acontece, dificultando os 
avanços da reforma agrária do País?". 

Essas foram as perguntas feitas por escrito. Agora, convido para 
pergunta oral, os Srs. Luiz Carvalho, da Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais; Marcelo Brandão, da OSCIP Ação, Consciência e 
Desenvolvimento; Nélson Alves de Oliveira, do INCRA; Fabiano de 
Freitas Faria, do Movimento Terra, Trabalho e Liberdade; René, da 
Associação Comunitária de Acampados; e Evaristo Garcia de Matos, 
do Conselho Municipal de Saúde. Ao fazerem as perguntas, gostaria 
que vocês se identificassem. Obrigado. 

O Sr. Luiz Ronaldo Carvalho - Boa tarde! Luiz Carvalho, assessor do 
Deputado Rogério Correia. A pergunta seria dirigida aos Drs. Cássio e 
Militão. Sobre a questão de quem é a responsabilidade da reforma 
agrária, penso que é de todos, dos Governos Estaduais, Federal, do 
Legislativo e do Judiciário. Todos têm sua parcela fundamental de 
responsabilidade. Como o debate é sobre o Judiciário, estranhou-me 
muito, na exposição de todos os oradores, que os dois únicos que não 
tocaram na função social da terra foram justamente os Drs. Weliton e 
Cássio. Depois, ficou evidenciado na fala do Dr. Cássio, o porquê 
disso, quando ele diz que, posse por posse, julga-se primeiro a posse 
anterior, dá-se direito à posse anterior, demonstra que a questão 
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Também em sua exposição inicial, quando fala das dificuldades 
enfrentadas pela Vara Agrária de Minas, coloca como ponto de 
estrangulamento, de dificuldade, a imaturidade dos movimentos 
sociais. Pasmem. Trata a reação dos ruralistas como se a contratação 
de milícias armadas fosse uma mera reação daqueles que querem 
manter a terra que usurparam do nosso povo.(- Palmas.) 

O Sr. Marcelo Brandão - Meu nome é Marcelo Brandão, represento 
uma OSCIP recentemente registrada pelo Ministério da Justiça, 
denominada Ação, Desenvolvimento e Consciência. Os dois 
questionamentos que farei são dirigidos ao Dr. Welinton Militão, 
representante da Justiça Federal em Minas Gerais. O primeiro deles 
diz respeito à Medida Provisória n° 2.138, de 2001, que, não obstante 
ser tema das atividades de hoje, não foi muito enfatizada pelos 
palestrantes. 

O segundo questionamento é em relação à ADIN proposta pela 
Procuradoria da República recentemente, no STF, em que se 
questiona a constitucionalidade da desapropriação no que tange ao 
pagamento da indenização. Esses pagamentos não deveriam ser 
feitos em dinheiro, e sim em precatório. Gostaria que o Juiz fizesse 
esses esclarecimentos para que nós, das organizações sociais 
ficássemos a par dos dispositivos legais. Obrigado. 

O Sr. Nílton Oliveira - Primeiramente, cabe um comentário sobre a 
paralisação dos processos oriundos da Vara Agrária. A verdade, Dr. 
Cássio, é que encontramos dificuldades na instrução desses 
processos por falta de tratamento jurídico em alguns aspectos. 
Deveríamos, por exemplo, ter vistoriado a Fazenda Aruanã, em 
ltambacuri, mas a esposa do proprietário, como não participou da 
audiência, entrou em juízo, e, obviamente, o INCRA ficou impedido de 
fazer a vistoria no imóvel. 

Com a Fazenda Santa Fé aconteceu a mesma coisa. A proprietária, 
embora tivesse comparecido à audiência de reintegração de posse 
nessa Vara, não participou porque a audiência teve como objeto o 
requerimento de reintegração de posse patrocinada pelo arrendatário. 

A Fazenda Antinha, em Perdiz, é outro caso que ilustra bem o 
problema. Feita a conciliação em Araxá, dois dos proprietários 
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demonstraram interesse em não participar mais da negociação. 

Por último, cito o caso de Patrocínio. O imóvel estava indicado. Ao 
chegar ao local, recebemos a liminar da Justiça Federal, que impedia 
a realização da vistoria. Estamos aguardando o desfecho, para dar 
cumprimento ao acordo entabulado com o Juiz Agrário. 

Esses são apenas alguns casos. Poderia citar ainda os da IASMI, 
IAPASA e outros, que temos tido dificuldade para conduzir. O que 
precisa ficar claro é que a morosidade e a lentidão dos processos não 
são apenas questão interna do INCRA. 

Outro assunto a ser tratado com o Dr. Weliton Militão diz respeito às 
dificuldades financeiras do INCRA e à falta de capacidade operacional 
para se realizar um número maior de vistorias. Isso é verdade, mas, 
por outro lado, é também contraditório. Não estamos conseguindo 
aplicar os recursos recebidos em créditos para as famílias. Há 
milhares de famílias acampadas, e não conseguimos aplicar o 
dinheiro. Estamos devolvendo o dinheiro, que não é pouco, porque 
não conseguimos emissão de posse nas poucas áreas que 
conseguimos vistoriar. Isso é um contra-senso. 

A situação não é mais grave porque a Justiça Agrária estadual tem 
agido nos casos de conflito, para amenizar o clima. Os Drs. Cássio, 
Afonso, Fernando, a Dra. Maria Inês, o !TER e outros órgãos têm 
comparecido às audiências e participado ativamente para solucionar 
cada caso. 

Entendo, Dr. Weliton, que a questão principal com relação à 
tramitação dos feitos perante a Justiça Federal advém sobretudo das 
perícias. 

O INCRA reconhece a ousadia do Juiz do Feito Agrário Federal em 
relação à conciliação; mas, quando o assunto é perícia, o quadro é 
desfavorável. 

Se tomarmos dez perícias realizadas na Justiça Federal em ações 
cautelares por produção antecipada de provas, chegaremos à 
conclusão de que uma ou duas deram improdutivas e oito produtivas. 
Quer dizer: 80% das propriedades tachadas como improdutivas pelas 
vistorias que o INCRA fez, com todo o rigor técnico, são consideradas 
produtivas pela Justiça Federal. 

E há um detalhe: grande parte do perfil dos peritos que trabalham na 
Vara Agrária têm ideologicamente posição contrária à reforma agrária. 

'---------0---------' 



638 
Assistimos a isso no cotidiano, nas idas aos imóveis onde os sem-
terras são tachados de baderneiros e invasores e não têm a mesma 
isenção de trato. 

Em vários casos em que as áreas foram consideradas produtivas, a 
ousadia do Juiz Federal fez com que produzíssemos acordos que 
resultaram em desapropriação. As fazendas Gil Branco, Santo Antônio 
e Tangará são exemplos de propriedades que, mesmo consideradas 
produtivas pelos peritos, foram desapropriadas pelo INCRA, graças 
aos acordos feitos na Justiça Federal. 

Grande parte das ações cautelares visam resguardar o proprietário, 
por causa de preço. Ele interpõe uma ação e vai ao INCRA dizer que, 
se o Instituto lhe der determinado valor, aceitará a desapropriação. 

Cito um exemplo típico, o da Fazenda Santa Teresa do Cedro, 
localizada em Uberaba. Há também o caso da Fazenda Bonsucesso, 
em Perdizes, e por aí afora. 

Deixo registrada uma proposta: que persigamos as conciliações. 
Que a experiência de conciliação na Vara Agrária seja estendida à 
Vara Federal, antes da concessão das liminares, para confirmar se os 
proprietários têm interesse ou não em se desfazer de seus imóveis ou 
se aquela ação é meramente protelatória. Havendo interesse, 
caminharemos para a desapropriação. Que os peritos sejam 
nomeados entre profissionais ligados às universidades, a fim de 
garantir mais isenção em seus trabalhos. Muitas vezes, o trabalho tem 
inviabilizado negociações. Refiro-me ao caso da Fazenda Tabocas, 
em Unaí, onde uma demanda se prolonga desde 1986. Graças ao 
preço exorbitante da primeira avaliação, não conseguimos fazer 
acordo judicial. 

São essas as minhas considerações. Renovo minha admiração pelo 
Dr. Weliton, em suas ações de conciliação. Hoje o INCRA de Minas se 
diferencia do INCRA nacional em razão desse trabalho de conciliação. 
Obrigado. 

O Sr. Evariste Garcia de Mattos - Sou Conselheiro Honorário do 
Conselho Municipal de Saúde e Presidente de Honra da União da 
Juventude Socialista. 

Conforme a publicação verificada no jornal "Gazeta Mercantil", de 
7/12/2001, pp. 1 e 3, e o trabalho do Prol. Sacha Calmon, publicado 
no "Estado de Minas" de 22/12/2001, o PRO ER 1, dos Bancos, e o 
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PROER 2, dos grandes produtores rurais, gastaram 12,4% do PIB 
de 1995 a 1999, ou seja, R$11 0.000.000.000,00 para socorrer os 
Bancos e os grandes produtores rurais. 

Hoje, os Bancos estão saneados, ganhando bilhões e ampliando 
muito o setor financeiro. E os ruralistas estão comprando bezerros, 
potros manga-larga, novilhas - as comuns custam R$200,00 - a 
R$3.000,00 cada e metade de uma vaca por R$1.600.000,00 em 
leilão. Esses recursos, que se destinavam a atender famílias sem 
moradia, precisam retornar à sua finalidade legítima. Para atender os 
grandes ruralistas têm R$50.000.000.000,00, mas, para os que estão 
debaixo da lona preta, é essa dificuldade que vocês conhecem melhor 
do que eu. Temos de unir o pessoal da moradia aos sem-terras. Esse 
foi um empréstimo. Será que vão pagar? Vamos cobrar. 

O Sr. Fabiano Freitas de Faria - Sou do MPL. Dr. Weliton Militão, 
quando o Poder Judiciário emite um laudo de produtiva a uma área 
que já havia recebido do INCRA o laudo de improdutiva, como ocorreu 
no Triângulo Mineiro, não estaria o Judiciário constituindo um entrave 
à reforma agrária? 

O Sr. Renê Ribeiro Silva - Sou representante da comunidade da 
Fazenda Rocinha, localizada a 112km de Montes Claros. Ontem, na 
abertura do fórum, fiquei alegre com a preocupação do Governo 
Federal e do Governo Estadual em fazer reforma agrária. Mas, ao 
chegar no campo, notamos que a realidade é outra. Dizem que estão 
agilizando a reforma, mas não sai do papel. 

Estamos acampados em uma fazenda há cinco anos. O INCRA 
esteve na fazenda vistoriando. Tivemos uma audiência no mês de 
setembro, presidida pelo Dr. Cássio, na qual o ITER se comprometeu 
a entrar na fazenda para fazer a medição da área que estamos 
ocupando, para que o INCRA possa fazer a vistoria. O ITER concluiu 
seu serviço, e não sabemos a quem mais recorrer, se é ao Poder 
Judiciário, ao Legislativo ou ao Executivo. Queremos uma definição 
para ver qual caminho devemos percorrer. Não queremos deslocar-
nos da cidade para receber cesta-básica do Governo, e sim o nosso 
pedaço de terra, para que dele possamos tirar o sustento da família. 
Muito obrigado. 

O Juiz Weliton Militão dos Santos - Gostaria de responder ao 
representante do Ministério Público sobre o processo em que teria 
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sido aplicada a Medida Provisória n° 2.183, e não teria havido 
vistoria. Têm acontecido ações de produção antecipadas de provas 
que os fazendeiros, dizendo-se com direito à propriedade, muitas 
vezes têm direito absoluto. O Juiz agrário vem decidindo, 
reiteradamente, que a propriedade não é direito absoluto, e deve ser 
cumprida sua função social. Então, em pouquíssimos casos, como 
disse antes, de sete a oito processos que estão dependendo dessas 
vistorias, temos, no máximo, três, por força da Medida Provisória no 
2.183. Isso precisa ser explicado. A Promotora Maria Inês também 
pergunta qual a minha opinião sobre a Medida Provisória no 2.183. 
Também foi-me perguntado sobre a Medida Provisória n° 2.138. A 
pessoa deve ter se equivocado. A Medida Provisória 2.183 é resultado 
do Decreto no 2.250, que depois passou para a Medida Provisória 
2.027, que proibiu a vistoria. Depois veio a 2.1 09, que também a 
proibiu. E veio a 2.183-54, que, além de proibir a vistoria, também 
proibiu a desapropriação, e até a avaliação. Essa medida é 
constitucional ou não? O Juiz responderia sem medo de errar. Em que 
pese a posição do Supremo Tribunal Federal, que permitiu reeditar 
todas as medidas provisórias, tantas quantas bastassem, entendo que 
não. Medida provisória só pode ser reeditada uma vez. Só por isso ela 
seria inconstitucional, sob o aspecto formal. Quanto ao aspecto 
material, existem em discussão vários processos. O Juiz vai decidir, 
por isso ele não pode antecipar a sua decisão quanto a isso. Mas, 
explicando aqueles dois ou três mandados de segurança ajuizados 
contra atos do Superintendente, trata-se de casos em que a própria 
Superintendência já havia colocado como processos não sujeitos à 
desapropriação. E foi falado expressamente na decisão, por força da 
Medida Provisória n° 2.183, e por força de portaria do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário. 

Se a medida provisória é constitucional ou não, a verdade é que 
quem pode dizer isso é o Juiz. Ocorre que isso não tem sido dito 
dentro dos processos. A administração não pode deixar de cumprir a 
medida provisória sob a alegação de que ela é justa ou injusta. A 
medida provisória deve ser cumprida pela administração. Em todas as 
vezes que for alegado que a medida provisória é inconstitucional, o 
Juiz responderá a questão. Infelizmente, essas alegações não 
ocorrem de maneira nenhuma. 
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Para os senhores terem uma noção, quando acabava de 

escrever o meu livro, mais precisamente no dia 11/9/2001, falava 
sobre o aviltamento dos direitos humanos. Mostrei que existiam duas 
faces. Naquele dia, estavam sendo perpetuadas as medidas 
provisórias baixadas pelo Governo, por meio da Emenda à 
Constituição no 32. Tal emenda perpetua a função da medida 
prov1sona, que procura criminalizar e responsabilizar até a 
administração quanto ao processo de vistorias. Isso não depende do 
Judiciário, pelo contrário. Este Juiz que fala aos senhores tem 
coragem suficiente para decretar tantas inconstitucionalidades 
quantas forem necessárias, e os senhores sabem muito bem disso. 

Quanto à função social da propriedade, a primeira coisa que o Juiz 
faz ao examinar um pedido de liminar não é a simples aplicação dos 
arts. 926 e 927, do CPC. O artigo diz que, estando provada a 
propriedade, o Juiz dará a liminar. Ele interpreta o artigo de acordo 
com a Constituição, ou seja, precipuamente ele verificará se o 
proprietário está cumprindo a função social, pois são duas obrigações. 
Isso vem desde os romanos, e muitos hoje ainda não sabem disso. 
Saibam os senhores que direitos e obrigações para a Vara Agrária 
Federal são coisas correlatas. Só tem direito fundamental à 
propriedade aquele cidadão que cumpre a sua obrigação fundamental 
de dar a ela a sua função social. Os romanos já diziam: "jus et 
obligatio relati sunt" - direitos e obrigações são coisas correlatas. A 
Vara, então, tem testemunhado essas atuações. 

Com esse preâmbulo, vamos, então, às respostas. A primeira 
indagação é da Ora. Sônia, da FETAEMG. S. Exa. tem mantido a Vara 
Agrária Federal em constante reflexão sobre o movimento dos sem-
terra. A Ora. Sônia tem ido à Vara Federal acompanhada de diversos 
representantes de sem-terra, pessoas dignas. Eles são tratados da 
mesma forma que recebemos o fazendeiro mais rico do Estado. Para 
este Juiz não importa se o sem-terra está com o pé sujo de poeira ou 
não, pelo contrário, ele não os espera em seu gabinete. Só os atende 
quando, raramente, os sem-terra vão à justiça. Ele tem ido "in locum", 
quando a situação realmente se torna difícil. Não fica em seu 
gabinete. Vai ao local e conversa com os sem-terra, procurando saber 
se são sem-emprego ou sem-terra. Muitas vezes, o Juiz constata que 
a reivindicação deles é muito lídima, como foi o caso de Tangará, 
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A Ora. Sônia indaga se o INCRA está propondo menos 
desapropriações e se não tem havido julgamentos, porque, nos três 
últimos anos, houve uma diminuição nos processos. 

Sim, isso está ocorrendo porque menos ações têm sido ajuizadas. 
Mas, sempre que o INCRA ajuíza, essas ações de desapropriação são 
examinadas entre 15 minutos e meia hora. É bem verdade que nos 
últimos meses esse Juiz chegou a oficiar à direção do foro, porque 
não está enviando o processo de desapropriação após distribuir, para 
que o Juiz continue despachando como sempre o fizera, ou seja, por 
cerca de 15 minutos a meia hora. E qual é o prazo que o Juiz destina 
a esses processos? O Juiz disse aqui que há cinco, seis ou dez 
processos discutindo a propriedade, mas todos fazem parte de um 
sistema, são vários. Um percentual de 90% desses processos foram 
decididos com a resolução do conflito, e não apenas com o litígio. 
Examinando sete, oito ou dez processos em que o fazendeiro discute 
a propriedade, é como se olhássemos uma floresta debaixo de uma 
árvore, quando só enxergamos aquela árvore. É melhor que se olhe a 
floresta de cima da montanha, para que possamos descrever todas as 
árvores. 

A resposta à indagação da Ora. Sônia é que menos ações 
expropriatórias têm sido ajuizadas, e que pena que isso esteja 
acontecendo. Que se proponham mais ações e que sejam dadas mais 
liminares de imissão de posse. 

A lgime pergunta sobre os processos suspensos. Na verdade, a 
grande maioria dos processos expropriatórios não é suspensa, muito 
pelo contrário. Em Minas, no Governo anterior, que foi pródigo em 
desapropriação e na política agrária, mas não na política agrícola, 
foram desapropriados muitos terrenos. Desapropriei 500.000ha em 
Minas - saibam os senhores e caiam na realidade -, que são 
suficientes para assentar todos os sem-terra de Minas Gerais. A Vara 
Agrária está aberta para colocar isso à prova. Não estamos falando 
sobre o que deve ser, mas sobre o que está acontecendo. O 
Presidente do Governo anterior enviou o Ministro a Minas por quatro 
vezes, para acompanhar o milagre que estava acontecendo: a reforma 
agrária. Recebi um advogado em meu gabinete, que dizia que não era 
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chefe dos Três Poderes, mas que o Judiciário e o Legislativo 
atrapalhavam, principalmente o Judiciário, por "n" motivos. E disse: "à 
exceção de Minas Gerais, onde os processos se iniciam e terminam 
em até 60 dias". 

Em Minas, nos processos que tiveram de ser paralisados em razão 
de uma perícia ou produção antecipada de provas - faço minhas as 
palavras do colega Cássio -, o Judiciário tem de decidir, doa a quem 
doer e custe o que custar. É bem verdade que as decisões do 
Judiciário sempre levam em conta o direito fundamental da pessoa 
humana, e não só o direito fundamental à propriedade. A alegação 
dos fazendeiros de que a propriedade é um direito absoluto não tem 
nenhum fundamento, a propriedade só é garantida se o proprietário 
cumpre sua função social, de acordo com o art. 186 da Constituição 
Federal. 

Quanto à indagação da Ora. Daniela, relativamente à posição do 
Juiz sobre a MP n° 2.183, esta também foi implicitamente respondida 
nas indagações anteriores. ' 

Com relação à indagação do Sr. Manoel, relativamente à Fazenda 
Amaralina, sugerindo que o processo se encontra na gaveta, digo-lhe 
que está equivocado. Convido-o a ir à justiça e constatar o andamento 
do processo. O próprio Juiz conversa com os sem-terra, respondendo-
lhes com clareza. Mas, como, em todas as instituições, há os 
vendilhões do templo, identificamos, no meio de um movimento digno 
como esse, algumas exceções representadas por vagabundos, que 
não chegam a comprometer o todo. Se o Governo não fizer a reforma 
agrária, o povo a fará, porque não há poder no mundo que mude a 
realidade objetiva de uma classe. Essa classe merece o respeito de 
todos, inclusive das autoridades. 

Com relação à pergunta da Teresa Santos, que aborda os direitos 
fundamentais do ser humano, creio tratar-se de questão de grande 
importância, pois o direito à terra é inerente ao ser humano. Portanto, 
a busca da terra é uma atitude das mais lídimas que se possa ter. E 
faz-se necessária a escolha de locais onde possam ser efetivados os 
assentamentos. A reforma agrária é um direito humano fundamental, 
pois a proteção à vida passa pela terra, pelo teto. E isso não porque a 
Constituição o diz, mas porque se trata de uma realidade. 

Peço vênia para discordar do colega, que não se encontra presente, 

~-----------~------------~ 



644 
que disse ser o direito à moradia reconhecido na Declaração 
Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Embora conste nessa 
declaração, ele foi reconhecido em 1789, quando da Revolução 
Francesa. E, já em 1786, Pedro Leopoldo, irmão de Maria Antonieta, 
que viria a ser decapitada, introduziu as primeiras leis penais; em 
1788, D. José I, também irmão de Maria Antonieta, instituiu o primeiro 
Código Penal da Áustria. 

Assim, ratificando e parabenizando essa senhora pela indagação, o 
Juiz agrário acha que a reforma agrária é um direito humano e, por 
isso, gosta de falar do tema: estava afônico, mas parece que houve 
um milagre. Falaria dias e mais dias sobre o tema e gostaria que 
viessem muitos processos agrários e muitas ações expropriatórias, 
para que fossem examinadas no prazo de 15 minutos a, no máximo, 
meia hora, cada uma. 

Quanto à pergunta do Luciano sobre como fica a situação se os 
latifundiários e os sem-terras têm o mesmo direito, na verdade, não é 
assim. Se o latifundiário cumprir com sua obrigação com relação à 
terra, terá direito fundamental à propriedade; mas, se não cumprir sua 
função social, não terá direito fundamental à propriedade. Já dizia isso 
em meu livro. Inicialmente, minha voz era solitária, mas 
posteriormente Fábio Konder Comparato, da USP, passou a dizer até 
que a propriedade não é direito fundamental, salvo quando o 
proprietário cumpre sua função social. Caso contrário, não existe 
direito fundamental à propriedade. 

Então, todos têm direito, sim, e os sem-terras, muito mais, porque, 
na aplicação da lei, o Juiz olha o aspecto coletivo. Ou seja, tem de dar 
atenção para a função social da terra. O Juiz agrário faz isso a todo 
momento e tem tomado conhecimento de que o Juiz Cássio, da Vara 
de Conflitos Agrários Estadual, não se cansa de fazer o mesmo a todo 
momento. 

Com relação à pergunta do Dr. lran sobre a justiça social e as terras 
improdutivas, realmente estas estão sujeitas à desapropriação-
sanção, prevista no art. 184 da Constituição. Aliás, a Constituição de 
5/10/88 é muito pródiga nisso; é expressa e garante a reforma agrária 
como direito fundamental. E é importante saber que, nela, os direitos 
fundamentais são aplicáveis imediatamente. Não são mais aplicados 
de acordo com a lei; atualmente é a lei que é aplicada de acordo com 
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os direitos fundamentais. Isso foi importado pelo Brasil, após a 
Segunda Guerra Mundial, das Constituições da Alemanha de 1949; da 
Itália de 1947; da Espanha de 1948; e de Portugal de 1976. Para nós, 
isso está na de 5/10/88. Então, é, sim, direito fundamental. E os 
direitos fundamentais interpretados de acordo com a lei eram uma 
retórica e só iludiam as pessoas. Hoje, ao contrário, a lei é que é 
interpretada de acordo com esses direitos. 

Com relação às perguntas do Clóvis dos Santos sobre a vistoria, os 
peritos e a probabilidade de haver ou não outra perícia, realmente isso 
não tem acontecido muito. Como já disse, em 90% dos casos, tem 
havido acordo. O processo vai para o arquivo extinto, com o 
julgamento do mérito, e o Juiz determina que o fazendeiro levante 
80% do valor logo em seguida e, logo após o acordo, todo o valor em 
títulos da dívida agrária e em dinheiro, determinando ainda que seja 
expedido o título translativo de domínio, para que o INCRA possa 
fazer o assentamento e até emancipar, 1 O ou 20 anos depois, 
havendo ou não prorrogação. 

Isso é o que ocorre normalmente. Mas sempre que é necessana 
uma perícia em juízo, saibam todos que o Juiz nomeia um perito 
isento. 

A pergunta é a seguinte: "Não seria o perito do INCRA o nomeado?". 
Não. Aliás, os Juízes têm o maior gáudio, a maior admiração pelos 
peritos do INCRA. Então, respondendo à última pergunta do Dr. 
Newton, ele se inclui entre os peritos dignos de serem levados em 
consideração. 

No início da audiência, quando o Juiz propõe o acordo, ele diz: "Não 
queremos saber de outro valor, apenas do valor apurado pelo INCRA, 
observado o contraditório e o direito à ampla defesa". É a chamada 
cláusula de "process of law". Então, esse acordo, normalmente, é feito 
conforme o laudo dos peritos da equipe técnica e fundiária - como era 
chamada pelo INCRA. 

Portanto, com relação aos acordos realizados pelo INCRA em Minas 
Gerais - e os sem-terras conhecem bem a terra e sabem o valor de 
cada hectare -, nem mesmo na região do Triângulo, até outro dia, em 
nove anos de atuação na vara agrária, havia sido ultrapassada a casa 
dos R$1.000,00. O INCRA está presente e pode confirmar isso. 
Porém, outro dia exacerbou-se, fixando em R$1.200,00 o hectare. 
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Na verdade, o INCRA mineiro tem tido grande legitimidade e 

responsabilidade, porque avalia o imóvel corretamente. As avaliações 
são corretas, salvo quando, eventualmente, esquecem alguma 
benfeitoria que às vezes poderia ser indenizável. Porém, com relação 
à nomeação de peritos do INCRA, o Juiz não pode mais nomeá-los 
depois que o processo segue o caminho do contraditório; caso 
contrário, di r-se-ia que agora é o "asinus fricans asinum", quer dizer, 
um burro coçando o outro. Por isso é que o Juiz nomeia um outro 
perito para dizer a verdade naquele caso. 

Portanto, o Dr. Newton falou muito bem: o Juiz é que é o "peritus 
perito rum", não importando que o perito diga se o imóvel é produtivo 
ou não. Já. houve alguns casos, inclusive mencionados por S. Exa., 
pois lembro-me do caso da Fazenda ( ... ) e da Fazenda Tangará, em 
que os laudos as caracterizaram como produtivas, mas o Juiz, "in 
loco", descobriu que isso não era verdade. 

Portanto, os peritos têm sido nomeados; o Juiz só não nomeia os 
próprios peritos do INCRA, a fim de tirar esse pesb das suas costas, 
afastando esse cálice e evitando o "esprit de pore", ou seja, o espírito 
de porco. Inclusive, o Juiz tem nomeado um perito -que foi indicado a 
ele pelo Dr. Newton -, Dr. ( ... ), que é pessoa de total confiança do 
INCRA. Não foram poucas as vezes que ele reconheceu que o imóvel 
era produtivo, e o Juiz.teve de discordar de seus laudos. 

Portanto, quando o processo está em juízo, devemos observar e 
respeitar o que for decidido dentro dele, já que estamos num Estado 
de direito. Por isso, é importante lembrar o que disse ( ... ): "Estado de 
direito não é apenas aquele submisso às leis; Estado de direito é 
aquele que tem um Poder Judiciário autônomo e independente". Não 
há país nenhum, nem democracia nenhuma na Terra, bem 
desenvolvida, que tenha conseguido realizar seus objetivos sem 
possuir um Judiciário inteiramente autônomo e independente, além de 
totalmente respeitado pelas instituições e pela sociedade em geral. 

Repito: Poder algum nem democracia alguma barrará a luta por uma 
causa justa, nem mesmo a Constituição. O nosso País não é de sem-
terra, mas de sem-gente. Por isso a reforma agrária no Brasil merece 
o maior aplauso. 

O Sr. Presidente - Peço a compreensão de todos, porque o nosso 
tempo está esgotado, mas há três perguntas a serem respondidas. 

'-------~---------' 
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Informo aos participantes que os grupos de trabalho se reunirão às 
14h30min, de acordo com as seguintes indicações. O Grupo 1 -
Processo e Procedimentos de Reforma Agrária - será coordenado 
pelo Procurador Federal José Sérgio Pinto, da Advocacia Geral da 
União, e reunir-se-á no Auditório. O Grupo 2 - Meio Ambiente e 
Reforma Agrária - será coordenado pelo Sr. Joaquim Martins da Silva 
Filho, Procurador-Geral da Procuradoria Jurídica da FEAM, e reunir-
se-á no Hall das Bandeiras. O Grupo 3 - Movimentos Sociais e 
Reforma Agrária - será coordenado pelo Sr. Crispim Moreira, 
Professor de Geografia Agrária da UEMG, e reunir-se-á no Teatro. O 
Grupo 4 - Legislação Agrária - será coordenado pelo Sr. Abraão 
Soares dos Santos, da Sociedade Mineira dos Engenheiros, e reunir-
se-á no Plenarinho 4. 

Há duas perguntas para o Procurador Afonso Henrique. A primeira é 
da advogada Juliana Cordeiro Lucena, do Sindicato Rural de Buritis: 
"Qual a visão do Ministério Público sobre a proteção das propriedades 
rurais produtivas e que cumprem sua função social (art. 186 da 
Constituição Federal) contra as ameaças e invasões dos movimentos 
sociais?". A segunda pergunta é de Edison Koka Kola, da AMABEL: 
"Por que o Executivo, o Judiciário e o Legislativo não atuam de forma 
ágil para evitar novos confrontos entre milícias e invasão de terras? 
Como controlar as terras devolutas se os Governos Federal, Estadual 
e municipais não as controlam? Por que não usar essas terras para a 
reforma agrária?" 

Solicito ao Dr. Afonso Henrique que seja breve, para que possamos 
passar para o Dr. Romeu e, depois, encerrar os trabalhos da manhã. 

O Procurador Afonso Henrique de Miranda Teixeira - Entendemos a 
razão dessa pergunta do Sindicato Rural de Buritis. A cidade possui 
uma fazenda que, em nosso ver, não cumpre sua função social, 
porque fere leis ambientais. E, para cumprir essa função social, 
precisa respeitar as leis ambientais, trabalhistas e levar em conta o 
seu aspecto econômico, a produtividade. Se é produtiva e cumpre a 
função social relativa às normas ambientais e trabalhistas, terá todo o 
apoio do Ministério Público, porque é exatamente isso que queremos 
ver no Brasil: as propriedades cumprindo o comando constitucional. A 
violadora de meio ambiente, por descumprir a Constituição, 
certamente não terá nenhum apoio do Ministério Público. 
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A outra questão pode ser resumida no seguinte: Por que os três 

Poderes não atuam de forma ágil para evitar confrontos entre milícias 
e invasão de terras? 

Compete ao Estado, especificamente ao Poder Executivo, por meio 
de suas forças policiais, proceder ao trabalho de prevenção e 
repressão às milícias para apurar esse fato. 

O Estado de Minas Gerais, com raras exceções regionalizadas da 
Polícia Militar, tem sido tímido, indulgente e ausente nessas questões. 
Pois tanto eu quanto os Promotores da Promotoria de Defesa e de 
Direitos Humanos temos de nos deslocar para as áreas dos conflitos e 
apurar as infrações. Temos de oferecer denúncia, que seria um 
trabalho típico do Ministério Público. Depois, questiona-se se o 
Ministério Público pode apurar infrações penais. Se não apurarmos, 
eles não apuram e deixam a situação como está. É o caso do Norte 
de Minas. 

Ao Judiciário cabe julgar, atender ao mandado de busca e 
apreensão, como já vem ocorrendo. Ele tem-nos socorrido nessas 
situações. Só gostaríamos que a polícia cumprisse seu papel, 
especialmente essa Delegacia Agrária que foi criada. Ela está 
cuidando dos crimes atribuídos aos sem-terras na região de Buritis, 
sendo muito elogiada pelo Sindicato dos Produtores Rurais, enquanto 
que as questões que se referem à vida, à dignidade, aos direitos das 
crianças e dos adolescentes estão sendo vilipendiadas por essas 
milícias. 

O Sr. Presidente: Pergunta de Manoel Guimarães, do STR e do 
STP, de Almenara, dirigida ao Procurador Romeu Rossi: "Qual o 
posicionamento de vocês quando se paga por terras devolutas que já 
pertencem ao Estado? Está acontecendo em Minas?". 

O Procurador Romeu Rossi - Isso é grave porque o Estado vai pagar 
por uma coisa que é dele, pela terra devoluta, um patrimônio público, 
imprescritível, está fora do comércio. A Procuradoria envia ofício para 
a SEPLAG e para o ITER para que seja feito levantamento, para 
perquirir essa terra, tentar identificá-la. Também envia ofício à 
Procuradoria-Geral de Justiça, onde será deflagrado processo 
criminal, perquirição criminal, para o assunto. Temos um caso desses 
que está sendo apurado. Caso seja constatado que a terra é devoluta, 
se estiver misturada com terra particular, o Estado entrará com a 
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O Sr. Augusto Fraga - Dr. Cássio, quero saber se V. Exa. se sente à 
vontade para colocar a cabeça no travesseiro ao dar uma liminar de 
reintegração de posse para uma fazenda que se encontra 
abandonada há mais de 20 anos. Por sinal, seu proprietário mora em 
Belo Horizonte, na Av. Amazonas. 

Todas as provas foram juntadas ao processo -filmagens, fotografias 
-, o próprio INCRA em seus dois laudos deu a fazenda como 
improdutiva e, no entanto, o senhor concedeu a reintegração de posse 
deixando 170 famílias muito tristes com essa decisão da justiça. 
Nossa idéia, quando foi criada a Vara Agrária, era de que ela viria 
para resolver um problema. A justiça no interior muitas vezes tem 
aquela proximidade com o latifúndio e pode ser influenciada. Por isso, 
gostaríamos de convidá-lo, assim como os membros do Ministério 
Público, o autor deste evento, Deputado Rogério Correia, e os outros 
também, para visitar essa fazenda. Tenho a certeza de que, se V. 
Exa. for lá, irá rever a posição que tomou nessa questão da 
reintegração de posse. 

O Juiz Cássio de Souza Salomé - Primeiro, quero dizer que não 
tenho a mínima preocupação em relação à dor de consciência por 
decisões que lanço, porque, antes, faço uma análise dos processos 
colocados para julgamento. Não sei se o senhor conhece o processo 
da Fazenda Pé de Serra. É até estranho discutir um processo em um 
debate público, mas, como a questão foi posta, preciso responder. A 
Fazenda Pé de Serra é objeto de um acordo realizado aqui em Belo 
Horizonte. Após sua realização, ficou definido que, depois de 
determinado prazo, seria desocupada. Isso é o que consta do acordo 
homologado aqui em Belo Horizonte. Passado o prazo, o autor pediu 
a execução do acordo, e ele está sendo executado. É só isso. 

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta às autoridades e aos 
demais convidados os agradecimentos pela honrosa presença. 

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

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os 
Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a 
ordem do dia já publicada, e para a reunião extraordinária também de 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Esclarecimentos sobre 
a dinâmica dos trabalhos - Elaboração do documento final - Eleição da 
comissão de representação - Entrega do documento final - Palavras 
do Sr. Presidente - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem as Deputadas e os Deputados: 
Antônio Andrade - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Andrada -

Antônio Júlio - Biel Rocha - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor 
Viana - Durval Ângelo - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gustavo 
Valadares - Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Luiz 
Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara -
Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Ricardo Duarte - Roberto 
Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio -
Sidinho do Ferrotaco - Weliton Prado. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - Às 8h45min, declaro 

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

Ata 
- O Deputado Jayro Lessa, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 
Exmos. Srs. José Sérgio Pinto, Procurador Federal da Advocacia-
Geral da União - AGU-INCRA e Coordenador do Grupo de Trabalho I; 
Joaquim Martins da Silva Filho, Procurador-Chefe da Procuradoria 
Jurídica da FEAM e Coordenador do Grupo de Trabalho 11; Crispim 
Moreira, professor de Geografia Agrária da Universidade do Estado de 
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Minas Gerais e Coordenador do Grupo de Trabalho 111; e Abraão 
Soares dos Santos, representando a Sociedade Mineira de 
Engenheiros e Coordenador do Grupo de Trabalho IV. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - Registramos a presença de nosso companheiro 

Marcos Helênio, que acompanha todo o fórum técnico, assim como a 
do Sr. Luís Chaves, do ITER, presente em todas as reuniões. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Esta reunião destina-se à realização do Fórum 

Técnico Reforma Agrária em Minas: Impasses e Perspectivas, com a 
discussão e a aprovação do documento final, bem como com a 
eleição da comissão de representação. 

Esclarecimentos sobre a Dinãmica dos Trabalhos 
O Sr. Presidente - A Presidência informa aos participantes que esta 

plenária terá a seguinte dinãmica: como o documento contendo as 
propostas dos grupos de trabalho já foi distribuído, após a leitura de 
cada relatório dos grupos de trabalho, poderão ser feitos os pedidos 
de destaque, que serão apreciados, bem como o relatório, salvo 
destaques. A Presidência anunciará o número de cada proposta, e a 
Mesa receberá os pedidos de destaque, que deverão ser feitos 
oralmente, através dos microfones do Plenário. Os destaques poderão 
ser feitos para adicionar, suprimir ou modificar proposta. A fim de 
agilizar os trabalhos, a Presidência solicita aos participantes que as 
alterações propostas sejam substanciais, evitando-se mudanças 
pouco significativas. Propostas novas e propostas contraditórias serão 
automaticamente destacadas. Até o momento da votação, poderão 
ser apresentadas propostas, desde que sejam formalizadas por 
escrito e subscritas, no mínimo, por 25% dos votantes presentes. 

A Presidência lembra aos participantes que, antes do encerramento 
desta reunião, será eleita a comissão de representação, que 
acompanhará os desdobramentos deste fórum técnico. A plenária 
poderá referendar a comissão eleita pela organização do seminário ou 
apresentar nova proposta para a sua composição. Caso alguma 
entidade tenha interesse em apresentar proposta para a composição 
da comissão de representação, a Presidência solicita que os pedidos 
sejam encaminhados à Mesa, por escrito, em até 1 hora a contar 
deste instante. 
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Elaboração do Documento Final 

O Sr. Presidente - Farão uso da palavra, neste momento, os 
coordenadores dos grupos de trabalho, para a apresentação do 
relatório das atividades do grupo. Cada um disporá de até 5 minutos 
para a sua intervenção. 

Com a palavra, o Coordenador do Grupo 1, "Processo e 
Procedimentos de Reforma Agrária", José Sérgio Pinto, Procurador 
Federal da Advocacia-Geral da União. 

O Procurador José Sérgio Pinto - Meu entendimento é que devo 
fazer uma exposição sucinta do que foi discutido, sem necessidade de 
leitura das propostas pontuais. 

Nosso grupo discutiu o tema "Processo e Procedimento de Reforma 
Agrária", que, como o próprio nome indica, é muito amplo. As 
propostas podem ser divididas em quatro grupos principais. O primeiro 
grupo refere-se à questão da arrecadação de terras para o programa 
de reforma agrária. Duas questões principais foram discutidas: a 
utilização da desapropriação por interesse social para fins de reforma 
agrária, como principal instrumento de acesso à terra para o programa 
de reforma agrária, e a utilização das terras devolutas do Estado de 
Minas Gerais, agregando-as ao processo de reforma agrária. 

Discutimos a agilização da desapropriação, que pode ser alcançada 
principalmente pela integração dos diversos órgãos públicos federais 
e estaduais, buscando-se uma maior celeridade do início ao fim do 
processo. Nesse tema, incluímos a integração dos movimentos 
sociais. 

Dois pontos principais foram discutidos em relação às terras 
devolutas: a restituição ao Estado de vastas dimensões de terras, 
principalmente localizadas no Norte de Minas, que estão em mãos de 
particulares, grandes empresas, por meio de contratos de 
arrendamento, contratos de comodato ou qualquer outro título, e a 
destinação dessas terras ao Programa de Reforma Agrária, com a 
criação de projetos de assentamento e a titulação futura dos posseiros 
designados. 

Discutimos, ainda, formas de se criar um vínculo maior, um maior 
compromisso do Poder Judiciário, principalmente federal, na questão 
do Programa de Reforma Agrária. Discutimos a agilização das ações 
judiciais em trãmite na 12a Vara, sejam as ações de desapropriações 
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propriamente ditas, sejam as ações intentadas pelos proprietários 
rurais, visando obstar a desapropriação dos imóveis rurais. Sugerimos 
que esse foro suscite ao Juiz da 12• Vara, especializado em assuntos 
de natureza agrária, que dê preferência efetiva ao processo e 
julgamento das ações que ali estão. Esses foram os pontos debatidos 
sobre a arrecadação de terras. 

O segundo ponto debatido foi a implantação dos projetos de 
assentamento. Discutimos a agilização da implantação dos PAs. 
Pedimos maior celeridade na concessão e aumento dos créditos 
respectivos, principalmente das diversas linhas do PRONAF. 
Debatemos a necessidade de integração dos órgãos públicos federais 
e estaduais, de forma a viabilizar a agilização do procedimento, 
trazendo para esse contexto o INCRA, o ITER, a CEMIG, a COPASA, 
o IEF e os diversos agentes que atuam no programa de reforma 
agrária. 

No terceiro ponto, discutimos propostas realizadas a respeito dos 
conflitos coletivos pela posse da terra. Nesse sentido, foram debatidas 
e votadas três proposições - trazidas principalmente pelo Ministério 
Público Estadual, por meio da Promotora Maria Elmira -, para 
sensibilizar o Judiciário, principalmente a Vara Estadual de Conflitos 
Agrários, quanto à necessidade de atentar-se para a questão da 
função social de propriedade como principal vetor de julgamento das 
ações possessórias coletivas. Consideramos que ações somente 
devem ser julgadas procedentes e liminares só devem ser concedidas 
a partir de uma prévia consideração do cumprimento ou não dos 
quatro requisitos da função social da propriedade. 

Por fim, foi trazida pelo Sr. Garcia a proposta de que o Presidente da 
República convocasse um fórum nacional para discussão de diversos 
temas ligados à reforma agrária, trazendo para ele atores de todo o 
Brasil. Esses foram os temas debatidos. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Obrigado, Sr. José Sérgio Pinto, Coordenador do 
Grupo 1. Antes de passar à apreciação das propostas do Grupo 1. 

Em relação ao Grupo 1, Processo e Procedimentos de Reforma 
Agrária, solicito aos que queiram apresentar destaque aos itens n°s 1 
a 12, constantes da primeira página, que se dirijam ao microfone, 
identificando-se pelo nome e citando a entidade que representam. 

O Sr. Luís Antônio Chaves - Meu destaque pretende a unificação, 
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dos itens 2, 21 e 23, dando-lhes uma única redação. 

O Sr. Presidente - (- Faz a leitura dos itens 2, 21 e 23.) A proposta 
do Luís Chaves é de unificarmos em uma única redação os itens 2, 21 
e 23. Há alguém contrário? 

O Procurador José Sérgio Pinto - Talvez por uma falha de redação, 
o Dr. Luís Chaves não tenha compreendido bem a diferenciação entre 
esses itens. O item 2 refere-se exclusivamente à condução dos 
processos de desapropriação para fins de reforma agrária dentro do 
INCRA, ao passo que os itens 21 e 23 se referem ao julgamento das 
ações possessórias coletivas. Ou seja, são duas coisas distintas, que, 
apesar de fazerem referência ao cumprimento da função social da 
propriedade, devem ser tratadas de forma diferenciada. 

O Sr. Presidente - Gostaria de fazer uma sugestão. Certamente, há 
várias repetições entre as propostas dos diversos grupos. Por 
exemplo, o item 1 se repete nos itens 38 e 67; o item 4, no item 70. 
Essas repetições serão compiladas posteriormente pela Comissão. 
Portanto, não é necessário que façamos isso neste momento, e minha 
sugestão é que, se não houver discordância quanto ao conteúdo, os 
itens fiquem aprovados, para posterior compilação. De acordo? (-
Pausa.) Posso dar por aprovados os itens 1 a 12? 

O Sr. Luiz Raimundo - Gostaria de destacar o item 1 O, relativo à 
preferência pelo Poder Judiciário Federal, para que seja solicitada 
uma audiência de justificação, antes da análise da liminar. 

O Sr. Presidente - Ou seja, que antes da análise da liminar as partes 
sejam chamadas para tentar um acordo, isto é, que seja feito um 
procedimento cautelar antes do processo de julgamento. Há alguém 
contrário?(- Pausa.) Solicito ao Sr. Luiz Raimundo que nos apresente 
a proposta por escrito, para que seja redigida pelos técnicos. 

Mais algum destaque até o item 12? 
O Sr. Nílton Alves de Oliveira - Gostaria de propor a aglutinação dos 

itens 4 e 18. 
O Sr. Presidente - Como já sugeri, se não houver discordância 

quanto ao mérito, a comissão técnica fará as aglutinações 
necessárias, já que, como um grupo não tinha conhecimento das 
propostas do outro, vários itens se repetem no documento. Assim, ao 
invés de ser feita em Plenário, a aglutinação será feita pela comissão. 

Existe mais alguma proposta do Grupo 1 relativa aos itens 1 a 12? 
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Então, do item 1 ao 12, consideramos aprovado. Do item 13 ao 24, 
que são as últimas propostas do Grupo 1, existe algum destaque? 

O Sr. Augusto Ferreira Fraga - Sou da Associação dos 
Trabalhadores Rurais Acampados de Japonvar. (- Lê:) "Com o 
objetivo de trazer a paz ao campo, será assegurada ao Ministério 
Público a participação na convocação e na mediação das negociações 
de parte do imóvel ou de sua totalidade, enquanto perdurar a 
tramitação do processo e os procedimentos nas instituições judiciais e 
governamentais". Gostaria que esse texto que acabei de ler fosse 
juntado ao item 16. 

O Sr. Presidente - O senhor pode fazer o favor de repetir a leitura? 
O Sr. Augusto Ferreira Fraga - Com relação ao item 16, esse texto 

que acabei de ler foi aprovado ontem, porém não foi inserido aqui no 
texto original. (- Repete a leitura.) 

O Sr. Presidente - Essa é uma solicitação de acréscimo que, apesar 
de ter sido discutida pelo grupo, não foi incluída? 

O Sr Augusto Ferreira Fraga - Isso. Ela não fez parte desse texto. 
O Sr. Presidente - Faça-me o favor de repeti-lo novamente para que 

o coloquemos em votação. 
O Sr Augusto Ferreira Fraga- (- Repete a leitura.) 
O Sr. Presidente - Obrigado. Alguém discorda do texto lido? Ele está 

sugerindo um acréscimo; existe algum destaque com relação ao 
texto? 

O Sr. Marcos Helênio - Com relação a essa proposta, informo que 
nesses casos já está prevista a intervenção do Ministério Público, por 
meio de resoluções do próprio Ministério. Ele é parte integrante de 
todos os processos relacionados a conflitos, existe em Minas Gerais a 
Coordenadoria de Conflitos. 

Portanto, essa intervenção já é da competência do Ministério 
Público. Ele não necessita de autorização para isso, visto que é parte 
em todos os processos relativos a conflitos agrários. 

O Sr. Presidente - Obrigado, Marcos. O que o Marcos está 
explicando é que o Ministério Público já é parte integrante do 
processo; portanto, não necessitaria desse adendo. O senhor 
concorda com isso, ou quer colocar em votação? 

O Sr. Augusto Ferreira Fraga - Acho que devemos consultar o 
Plenário. Na minha opinião, gostaria que o adendo fosse feito, mas se 
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este é o entendimento do INCRA. .. 

O Sr. Presidente - A Presidência lembra ao Plenário que propostas 
novas devem ser subscritas por, no mínimo, 25% dos votantes. Então, 
para a verificação de quórum, a Presidência solicita aos votantes que 
levantem seus cartões. Quem acha que o item 16 deva ser acrescido 
a esse texto, levante seu cartão. (- Pausa.) Não precisa fazer a 
contagem, pois vemos que não tivemos os 25% necessários. 

Os que acham desnecessário o acréscimo levantem seus crachás.(-
Pausa.) Não foi acrescido, o que não significa não haver 
concordância. O Sr. Marcos Helênio disse que o Ministério já é parte 
integrante, e esse foi o entendimento do Plenário também. O item 16 
ficou dessa forma, então. 

O Sr. Lúcio José Vieira - Sou da UFMG e creio que a Presidência e 
os relatores devem ter percebido o que vou dizer, mas nunca é 
demais repetir. Como o texto contém erros graves de digitação, 
sugeriria uma revisão criteriosa, uma vez que deve ser encaminhado a 
várias entidades e ao próprio Governo Federal. 

O Sr. Presidente - Agradeço a contribuição, e fica como 
recomendação à comissão fazer uma análise do texto, que foi escrito 
com rapidez. Certamente a comissão trabalhará esse aspecto. 

O Sr. Luís Antônio Chaves - É apenas um acréscimo no item 15. 
"Criação de uma agência do INCRA, Ministério de Desenvolvimento 
Agrário - MDA -... ", até porque o Governo Federal já anunciou a 
criação de autarquia específica para tratar dos créditos fundiários. 

O Sr. Presidente - Ficaria, então, "Criação de uma agência do 
INCRA, Ministério de Desenvolvimento Agrário, destinada 
exclusivamente a tratar dos recursos e dívidas dos assentados". O 
Plenário concorda com o acréscimo? (- Pausa.) Aprovada a emenda. 
Solicito ao Luis que a envie por escrito à Mesa. 

O Sr. Nílton Alves de Oliveira - Gostaria de fazer um acréscimo no 
item 19, para que constasse Governos Federal e Estadual, já que, 
tanto na infra-estrutura de água quanto na de energia elétrica, temos 
parceria com o Governo do Estado, que requer aporte de 
investimentos. 

O Sr. Presidente - "Liberação, nos três próximos anos de Governos 
Federal e Estadual. .. ". Ele quer responsabilizar os dois Governos. O 
Plenário concorda com a alteração? (- Pausa.) Está aprovada. 
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Solicitamos ao Nílton que a envie por escrito. 

Feitos os destaques do Grupo 1, a Presidência vai colocar em 
votação o relatório. Os que são favoráveis ao relatório do Grupo 1, 
com as emendas já destacadas, levantem seus crachás. (-Pausa.) Os 
que são contrários ao relatório do Grupo 1 queiram levantar seus 
crachás. (- Pausa.) Abstenções? (- Pausa.) Está aprovado, por 
unanimidade, o relatório do Grupo 1, Processo e Procedimento da 
Reforma Agrária, com os destaques apresentados anteriormente. Os 
que leram o documento sabem da importância da aprovação desse 
relatório. 

Passamos agora ao Grupo 2, Meio Ambiente e Reforma Agrária. 
O Sr. Pelé - Os movimentos gostariam de apresentar moção relativa 

ao Grupo 1. 
O Sr. Presidente - Pelé, apreciaremos isso no final, mas, desde já, 

pode apresentar a moção na mesa ali, do lado direito. Assim 
poderemos saber, desde já, quantas moções serão. 

A Míriam está alertando-me que os itens 25, 26, 27 e 28 se 
complementam. Com a palavra, o Procurador Joaquim Martins da 
Silva Filho, Coordenador do Grupo 2, para explicar-nos o processo de 
votação. 

O Procurador Joaquim Martins da Silva Filho - Pressupúnhamos que 
aqui seriam discutido os impactos ambientais. É claro que, como o 
nosso tempo é escasso, não poderíamos nos aprofundar no assunto. 
Então, nós, do Grupo 2, limitamo-nos a trabalhar dentro da 
perspectiva da política ambiental, inserida na questão da reforma 
agrária. 

Algumas questões que foram levantadas estão vinculadas ao 
problema do processo ou do procedimento do licenciamento 
ambiental. Em nenhum dos itens discutidos, o grupo conseguiu 
aprovação majoritária. Todos foram aprovados minoritariamente. Aí, 
vemos que houve equilíbrio nas decisões. 

Inicialmente, a nossa proposta foi criar uma equipe técnica para 
elaborar um laudo. Não vou ler toda a questão, pois todos estão com 
o documento. 

No item 25, foi votado o mesmo texto, com o acréscimo de: "Instituto 
Mineiro de Gestão das Águas - IGAM -, para um relatório de vistoria,". 
Em tese, não se discordou do texto todo. 

~------------~------------~ 



658 
No item 27, que foi uma proposta básica, votada e aprovada pela 

minoria, o texto é idêntico ao item 28. No item 28, foi acrescentada 
apenas a expressão "recuperação de áreas degradadas", que não 
está no 27. Ambos foram votados de forma minoritária. 

Se houve conflito, o houve nos itens 29 e 30, porque são duas 
propostas diferentes. No 29, a primeira proposta, originária do grupo 
coordenador, é para que haja Licença Prévia-Instalação ao mesmo 
tempo. No momento em que ocorresse a Licença Prévia, os projetos 
executivos, etc. dos planos e dos projetos do INCRA iriam juntos. Aí, 
haveria uma única licença. Depois, uma Licença de Operação, com as 
especificações que foram postas no texto. 

Aí, ocorreu o item 30, que difere fundamentalmente do item 29, que 
propõe uma LP com base apenas nos relatórios do INCRA, do IEF e 
do IGAM. Isso seria suficiente para fazer o encaminhamento da LP, 
que seria analisada rapidamente. Aí, viria uma LO junto com a LI. 
Então, há uma diferença entre as duas propostas. A primeira propõe 
uma LP junto com a LI. A segunda propõe uma LI junto com a LO. O 
grupo fechou com essas duas propostas. Foi o que discutimos. 

O Sr. Presidente - Com esses esclarecimentos, o Coordenador irá 
ajudar-me a fazer o encaminhamento; antes disso, porém, quero dizer 
que podem ser apresentadas outras propostas até as 11 h30min, com 
a assinatura de 25% dos participantes. Peço que todos levantem seus 
crachás para que o pessoal faça a contagem dos presentes e 
possamos avaliar de quantas assinaturas precisaremos para a 
apresentação de propostas. Aproveito para registrar a presença da 
Deputada Jõ Moraes, do PCdoB. (-Pausa.) Temos a presença de 137 
pessoas. Dividindo por quatro, são 35 assinaturas. Quem quiser 
apresentar proposta precisará de 35 assinaturas, até as 11 h30min. 

Conforme o Joaquim nos explicou, os itens 25 e 26 têm uma 
diferença apenas quanto à participação do IGAM, que está constando 
no item 26 e não consta no 25. Procederemos à sua leitura para que 
todos fiquem cientes. O item 25 diz o seguinte: "Elaboração, por 
equipe técnica qualificada, de um laudo agronômico, nos moldes do 
laudo do INCRA, que sirva de base para a criação de um Projeto de 
Assentamento de Reforma Agrária. Esse laudo permitirá a decretação 
da propriedade e servirá de base para uma vistoria efetuada 
subseqüentemente por técnicos do Instituto Estadual de Florestas -
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IEF -... "; " ... e do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM". 
Essa é a diferença. Isso está no item 26, e não está no 25. " ... ocasião 
em que se definirá a viabilidade do imóvel para uso de reforma 
agrária, dentro dos seus preceitos técnicos". 

Abrirei uma inscnçao, conforme procedimento aprovado 
anteriormente, a favor do item 25, que não inclui o IGAM na 
elaboração do laudo de propriedade, mas o 26 o inclui. A diferença é 
essa. Quem quer fazer a defesa do item 25, sem a participação do 
IGAM para o laudo agronômico? Alguém gostaria de fazer a defesa do 
25? O 26 inclui o IGAM. (-Pausa.) 

Há emendas? Vamos primeiro votar o 25 e o 26, com essa 
diferença. Com a palavra, o Eduardo. 

O Sr. Eduardo - Sou da FETAEMG. Para quem não participou do 
grupo, fica mais difícil. Estou tentando entender o item 25. 

O Sr. Presidente - O 26 inclui o IGAM, e o 25 não, na elaboração do 
laudo agronômico. Para elaboração desse laudo, o item 25 não obriga 
o IGAM a participar, e no 26 obriga. 

O Sr. Eduardo - O órgão público que faz a vistoria para determinar 
se o imóvel pode ou não ser desapropriado é o INCRA. Essa é uma 
atribuição da legislação. Quando o INCRA faz esse laudo, a questão 
ambiental é considerada. Sendo possível desapropriar, o imóvel é 
indicado para ser objeto de decreto. O Presidente da República assina 
um decreto. É a intenção da União: decreto de desapropriação por 
interesse social, para fins de reforma agrária. 

De posse do decreto, o INCRA o leva à Justiça Federal. É o Juiz 
Federal que concede a imissão na posse e a transferência do imóvel 
do desapropriado para o INCRA. É esse o caminho. A partir daí, para 
criar o projeto de assentamento, já com a posse do imóvel, que não é 
concedida pelo IEF, mas pelo Juiz Federal, é necessário conseguir a 
licença prévia. 

Não estou entendendo, pois está redigido da seguinte maneira: 
"Elaboração, por equipe técnica qualificada, de um laudo agronômico, 
nos moldes do laudo do INCRA, que sirva de base para a criação de 
um Projeto de Assentamento de Reforma Agrária". Entendo que quem 
tem de encaminhar ao órgão ambiental, para análise, e quem concede 
a licença não é o órgão ambiental, é o COPAM. Quem faz o trabalho é 
o INCRA, que, por convênio, pode passar para um outro órgão, mas a 
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responsabilidade é do INCRA. Não estou entendendo a redação. 
Depois, quando se diz "Esse laudo permitirá a decretação da 
propriedade ... ", não é adequado o termo "decretação". 

O decreto já foi feito. Entendo que estamos falando da concessão de 
LP para a criação do assentamento. Gostaria que a redação fosse 
mais bem esclarecida. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, Joaquim, coordenador do grupo, 
para responder a sua pergunta. 

O Procurador Joaquim Martins da Silva Filho - Permita-me corrigi-lo, 
Eduardo: quando falamos em órgão ambiental, referimo-nos ao 
COPAM. O IEF, a FEAM e o IGAM são órgãos seccionais de apoio 
técnico ao COPAM. 

A LP tem o objetivo de dizer se a localização do empreendimento é 
ou não viável. Há discussão jurídica séria a esse respeito, porque, 
muitas vezes, em municípios ocorrem desapropriações de áreas que, 
depois de pagas, não são viáveis. É complicado para os 
administradores, porque tais fatos podem ser considerados 
improbidade administrativa. Como se compra uma área sem saber se 
é viável ambientalmente? 

Nosso questionamento é esse: por que, antes de se comprar uma 
área, não se verifica sua viabilidade? Como comprar uma área e, 
depois, ouvir do órgão ambiental que 90% dela é mata atlântica, ou 
que tem solo impróprio ou problemas geológicos? Talvez seja essa a 
grande questão conflito. Ficam, depois, os órgãos negociando por um 
ano ou ano e meio para ver se ajeitam o transtorno. 

Entendemos que LP é para dizer se o imóvel é viável ou não. 
Comprar com o dinheiro público algo que não se pode usar é 
improbidade administrativa. O poder público pode dizer que o imóvel 
não pode ser usado, e o órgão ambiental pode também dizer que o 
empreendimento não é bom e que não vai atender à população. 

O grupo discutiu o que é LP. Se já tenho algo que decidi como 
viável, para que, então, LP. Esse é um problema que está no cerne da 
questão ambiental. 

O Sr. Presidente - Pelo que entendi, Eduardo, você está contrário 
aos itens 25 e 26. É isso? 

O Sr. Eduardo - Não. Estou apenas tentando esclarecer dúvidas. 
Joaquim e eu somos colegas no COPAM; portanto, tomo a liberdade 
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de discordar do que ele disse. 

A vistoria que instrui o ato desapropriatório é privativo do INCRA, vai 
ao Presidente da República, o Juiz Federal concede a imissão de 
posse, e o INCRA tem a capacidade técnica para, nesse momento, 
avaliar se o imóvel é ou não viável do ponto de vista de exploração e 
do ponto vista ambiental. Existe o relatório de viabilidade ambiental. 
Assim sendo, não cabe especulação de que poderia ser 
desapropriado um imóvel que não se adapta às exigências 
ambientais. 

Foram aprovados todos os imóveis que o INCRA desapropriou e 
foram ao COPAM. Esse é um fato. Não vamos brigar com os fatos. Se 
amanhã errar, penalize-se o erro, mas a legislação é essa. 

Segundo a redação, feita a desapropriação do imóvel, o INCRA 
encaminhará estudo que instrui a LP, a ser analisado pelo IEF e 
encaminhado ao COPAM. A responsabilidade do estudo é do INCRA; 
cabe ao IEF, órgão seccional do COPAM, analisá-lo. Se, no processo, 
houver questão atinente a recurso hídrico relevante, que chamem o 
IGAM, outro órgão seccional, que dará o parecer e o encaminhará ao 
COPAM. Este concederá a LP para sair da lona e ir a a terra. 

O Sr. Presidente - Você é contrário aos dois itens? 
O Sr. Eduardo- Sou contra amassar o barro e contra a redundância. 
O Sr. Presidente - O Eduardo é contrário aos dois itens. Com a 

palavra, o Sr. Nílton Alves. 
O Sr. Nílton Alves de Oliveira - Concordo em gênero e número com 

o Eduardo. Solicito que se mude a redação para acoplar sugestões, 
mas, para isso, precisamos de tempo. 

O Sr. Presidente Você solicita tempo para apresentar 
contraproposta e recolher as 35 assinaturas? 

O Sr. Nílton Alves de Oliveira- Perfeitamente. 
O Sr. Presidente - Estão suspensos os itens 25 e 26 para nova 

proposta. Se não houver contemplação, votaremos os itens 25 e 26. 
Antes, porém, passo a palavra à Sra. Mônica. 

A Sra. Mônica - Os itens subseqüentes, 25 a 30, estão ligados a 
esses. Proponho, então, que passemos ao Grupo 3 e nos reunamos 
para elaborar nova proposta, em relação a todos os itens, pois todos 
estão ligados. Não adiantaria trabalhar com os itens 25 e 26, porque 
os outros estão ligados aos dois primeiros. Passaríamos, então, para 
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o Grupo 3 e daríamos tempo ao Grupo 2 para apresentação de 
nova proposta. 

O Sr. Presidente - Se não houver objeção, a Mesa acatará a 
sugestão. Com a palavra, o Sr. Joaquim Martins da Silva. 

O Procurador Joaquim Martins da Silva Filho - Apesar de eu ter 
tantos anos de experiência em licenciamento ambiental, não vi a 
novidade como a advinda da proposta do Eduardo. 

Essa discussão foi feita comigo, com o pessoal do INCRA e com o 
pessoal do IEF, mas principalmente pelo INCRA. 

Eduardo, gostaria que você fizesse uma proposta concreta porque, 
na sua opinião, o órgão que dá a licença prévia chama-se INCRA. 
Dentro da filosofia de licenciamento ambiental, que conheço desde 
que trabalho com meio ambiente, se o órgão que decide é o INCRA, 
então é ele que dá a licença ambiental, que conheço desde que 
prévia. 

O Sr. Presidente - Eduardo, não vou lhe dar a palavra agora; vou 
acatar a questão de ordem da Mônica. O Grupo 2 fica suspenso. 
Quando vocês conseguirem uma redação, nós a colocaremos em 
votação. Tragam 35 assinaturas. Vou interromper o processo do 
Grupo 2. 

Vamos passar para o Grupo 3, Movimentos Sociais e Reforma 
Agrária. Com a palavra, Crispim Moreira, coordenador do grupo. 

Com a palavra, pela ordem, o Sr. José Fernandes Pacheco. 
O Sr. José Fernandes Pacheco - Sr. Presidente, há dois meses, na 

primeira reunião que o senhor presidiu, percebemos que quando 
chegássemos a este ponto teríamos dificuldade. Gostaria que V. Exa. 
dispensasse a formalidade das 35 assinaturas, porque não é uma 
questão nova; é tentar dar uma nova redação a uma proposta que já 
esteve em processo de votação. Não havia 35 pessoas no grupo. 

O Sr. Presidente - Se houver dificuldades em conseguir as 35 
assinaturas, voltarei à sua questão de ordem. Caso contrário, não 
vamos discutir o que não existe. 

O Sr. Marcos Helênio - Entendemos que as 35 assinaturas não são 
do grupo, são do Plenário. A idéia, ao se fazer uma leitura dessas, é 
de confundir. Estamos querendo simplificar. A proposta encaminhada 
pelo Eduardo terá, com certeza, o apoio de todos os movimentos. 
Todos querem uma coisa prática e objetiva. Estamos tendo, com este 
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condizente com a necessidade e a realidade dos assentados. 

O Sr. Presidente- Muito obrigado, Marcos Helênio. 
Com a palavra, o Crispim Moreira, do Grupo 3. 
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O Prol. Crispim Moreira - Bom-dia a todos, agradeço à comissão 
organizadora, que me deu a tarefa de coordenar, e parabenizo a Mesa 
pela iniciativa. Inicialmente, coube ao coordenador elaborar um 
documento básico. Elaboramos o documento base e o submetemos à 
comissão organizadora, que o avaliou e distribuiu ao grupo para 
leitura e aprovação. Não poderíamos deixar de acolher no documento 
as proposta dos movimentos sociais de luta pela terra no Brasil, de 
expressão nacional, e, obviamente, dos que fazem a luta em Minas 
Gerais. 

Nós nos pautamos principalmente pela consulta a basicamente 
cinco documentos que reuniam a luta e a agenda dos movimentos 
sociais no Brasil. O documento, foi gerado a partir de contribuições de 
outro documento chamado "Vida Digna no Campo", integrante do 
Programa de Governo da Coligação Lula Presidente. Também foram 
consultados o documento "Grito da Terra Brasil", da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores da Agricultura - CONTAG -, documento 
este entregue ao Presidente Lula; o documento do Fórum Nacional 
pela Reforma Agrária e Justiça no Campo, chamado "Carta da Terra", 
que reúne todas as entidades presentes e que também foi entregue 
ao Presidente Lula em Brasília; a pauta da política nacional do MST, 
entregue ao Presidente Lula, no início deste ano; os arquivos do 
INCRA; a pauta que até então o órgão administra e negocia com o 
MST; e o documento da Via Campesina, da Associação Brasileira de 
Reforma Agrária e da Associação dos Servidores do INCRA, quando 
foram tiradas propostas e diretrizes do Seminário Nacional Reforma 
Agrária - Instrumento de Desenvolvimento Social e Econômico, 
ocorrido em novembro de 2002. 

A partir desse referencial político e programático, elaboramos o 
documento com duas partes. A primeira reuniu o que chamamos de 
pressupostos. Sempre, na elaboração do documento, tomamos o 
cuidado de observar o objetivo deste seminário e o que consta no 
regulamento. Entre outras coisas, devíamos propor uma política de 
reforma agrária para o Estado de Minas Gerais, discutindo-a com a 
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sociedade. De posse dessas diretrizes, os pressupostos foram 
reunidos e listados. A segunda parte, prepositiva, foi organizada em 
seis eixos ou linha de intervenção e de atuação da política: I - Gestão 
do Território para o Desenvolvimento Agrário; li - Defesa e Promoção 
dos Direitos Humanos no Campo; 111 - Obtenção de Terras que Não 
Cumprem Função Social; IV Modos de Implantação e 
Desenvolvimento de (Novos) Assentamentos; V - Recuperação dos 
Assentamentos Existentes; e VI - Educação e Formação de 
Trabalhadores. Portanto, foi esse o documento que a nossa plenária 
recebeu e discutiu. 

Tivemos a oportunidade de explicar o contexto do documento, que 
reunia 33 propostas além dos itens considerados. O grupo acertou o 
funcionamento da seguinte forma: a Mesa fez a leitura e foram 
inscritos destaques nos pontos que, segundo os participantes, deviam 
ser melhorados, aperieiçoados, modificados ou substituídos. Em 
seguida, todos os participantes que fizeram destaques tiveram a 
oportunidade de defender sua proposta. Abrimos inscrição para um 
contraditório, fizemos a votação e aprovamos o documento que vocês 
têm em mãos. Ele tem, então, o item A - Propostas Baseadas nos 
Documentos "Vida Digna no Campo", do Programa de Governo Lula 
Presidente, e "Carta da Terra", do Fórum Nacional pela Reforma 
Agrária e Justiça no Campo. Na verdade, ele reuniu 52 pontos. 
Depois, houve mais propostas, totalizando 97. Então, essas foram a 
nossa dinãmica e a nossa produção. 

O Sr. Presidente - Passamos à aprovação do Grupo 3. Como o 
Crispim disse, vários documentos serviram de subsídio para a 
formulação dos itens. Colocarei em votação os itens de cada 
documento. Os itens 31 a 34 foram embasados pelo documento "Vida 
Digna no Campo". Há alguma emenda a ser feita a esses itens? (-
Pausa.) 

Peço que levantem o crachá para aprovação. Os que forem 
favoráveis a essa parte do Grupo 3, do documento "Vida Digna no 
Campo", dos itens 31 a 34, levantem o crachá. (- Pausa.) Alguém 
contrário? Abstenção? (- Pausa). Esses itens do Grupo 3 foram 
aprovados por unanimidade. 

Colocaremos em votação os itens 35 a 52, em que o documento 
"Carta da Terra" foi utilizado como subsídio. Existe alguma alteração 
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nesses itens? 

O Sr. Clóvis dos Santos de Oliveira -Tenho uma emenda a ser feita 
no item 45. Repetirei o item já com o acréscimo: "Implantação de 
agroindústrias populares nos municípios do interior, e nos 
assentamentos de cada região, nas diversas formas de cooperativas e 
associativas. Destinação prioritária de recursos públicos para tais 
agroindústrias promoverem a interiorização do desenvolvimento e da 
economia solidária.". 

O Sr. Presidente - O acréscimo é para que fique: "nos municípios e 
nos assentamentos de cada região"? 

Há alguém contrário à emenda? Estão-se incluindo os 
assentamentos, o que é mais que justo. 

Peço ao Clóvis para registrar seu nome e entidade. 
O Sr. Clóvis do Santos de Oliveira - Clóvis dos Santos, do MTL. 
O Sr. Presidente - Peço que entregue sua proposta à Mesa. 

Consideramos aprovada a emenda feita pelo Clóvis ao item 45. Mais 
alguma emenda aos itens 35 a 52? 

O Sr. Nilton Alves de Oliveira - O item 43 refere-se à assistência 
técnica pública. Quero um esclarecimento: a assistência técnica aqui 
relatada seria patrocinada pelo INCRA ou seria aquela proveniente da 
determinação da Constituição mineira de promover assentamentos 
para pequenos agricultores no Estado, a cargo da EMATER? É 
apenas um esclarecimento, que pode ser feito por quem redigiu a 
proposta. 

O Sr. Presidente - Crispim, poderia fazer esse esclarecimento? 
O Prof. Crispim Moreira - A proposta não incluiu a gestão, apenas 

cuidou para que a questão da assistência técnica torne-se obrigatória 
e tenha efetividade, não quis alcançar o modo de gestão e o sistema 
operacional. 

O Sr. Nilton Alves de Oliveira - Para que a proposta não fique no 
vazio, entendo ser conveniente estabelecer a gestão. No caso dos 
projetos de implantação, seria do INCRA e, no caso dos agricultores 
que já estão com seu processo de produção em marcha, caberia ao 
órgão de assistência técnica oficial do Governo do Estado, a 
EMA TER. Faço minha proposta para citação nesse item. 

O Sr. Presidente - A citação seria: assistência do EMA TER e do ... ? 
O Sr. Nilton Alves de Oliveira - Prestada pelo INCRA, por meio de 
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convênio, nos projetos de reforma agrária do INCRA. 

O Sr. Presidente - No caso da reforma agrária federal, seria o 
INCRA, e, quando necessário, seria a EMATER. Seria a citação das 
duas entidades? 

O Sr. Nilton Alves de Oliveira- Perfeitamente. 
O Prol. Crispim Moreira - Quero lembrar que o documento "Carta da 

Terra" é originário do Fórum Nacional de Reforma Agrária, em que só 
há concepções de modelos de gestão e do sistema de prestação de 
serviço de assistência técnica. Enfim, há multiplicidade de 
entendimentos relativos à questão, e respeitamos as diversas 
posições. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Sr. Eduardo. 
O Sr. Eduardo- Essa proposta é parte da "Carta da Terra", que faz 

parte de um conjunto de concepções que unificam os movimentos 
sociais. Ela diz respeito à assistência técnica tanto para assentamento 
como para a agricultura familiar. A visão é a de que a assistência 
técnica deve ser pública e gratuita. Isso é uma concepção. Sobre a 
gestão, que não se encontra aqui corretamente explicitada, existem 
várias formas com as quais concordamos. Pode ser por meio do órgão 
público, a EMA TER; do órgão público executor da reforma agrária, o 
INCRA; de uma cooperativa vinculada a assentamentos, que recebe o 
recurso, fazendo sua gestão por meio de associações de agricultores. 

A proposição não entra na discussão da gestão, fazendo, apenas, 
uma afirmação contra a privatização do recurso público da assistência 
técnica. Particularmente, eu a manteria da maneira como se encontra. 
No caso dos assentamentos de reforma agrária, evidentemente o 
INCRA terá um papel na gestão e deverá ser ajustada a sua forma. 

O Sr. Presidente - Há, portanto, divergências no item 43, sobre a 
questão de se incluir ou não o INCRA e a EMA TER. 

O item 43, nesse aspecto, é genérico, dizendo apenas: "assistência 
pública". A proposta apresentada é de inclusão do INCRA e da 
EMA TER, quando necessário. 

Passaremos à sua votação. Os companheiros favoráveis à 
manutenção do item 43 da forma como se encontra levantem seus 
crachás. (- Pausa.) Os companheiros favoráveis à mudança proposta 
levantem seus crachás. (- Pausa.) Aprovada a manutenção do item 43 
da forma em que se encontra. 
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Mais alguma modificação, no "Carta da Terra", até o item 52? 
O Sr. José Fernandes Pacheco - Sr. Presidente, todos estamos 

querendo a mesma coisa, mas apresentarei uma proposta em que fui 
derrotado no meu Grupo. A proposta não é de conteúdo, mas de 
forma, e refere-se ao item 40. Dentro do Fórum Social Brasileiro, uma 
das coisas mais absurdas que ouvimos foi a narrativa relativa à 
questão do trabalho escravo no Brasil. O pessoal da CPT mostrou 
números, fotografias, entrevistas, coisas estarrecedoras a respeito do 
trabalho escravo no nosso País. 

E descobrimos que uma das formas de resolver o problema é o 
confisco puro e simples das terras em que haja trabalho escravo, e 
que há projetos com esse teor em andamento no Congresso Nacional, 
sendo que um deles já está em condição de ser votado. Minha 
sugestão é que essa proposta seja dividida em duas, para que a 
questão do trabalho escravo seja destacada, dando, assim, uma força 
para quem está tentando aprovar o projeto na Câmara Federal. 

O Sr. Marcos Helênio - Ainda sobre o item 40, o seqüestro e o 
confisco já estão previsto em algumas dessas circunstâncias, como 
plantação de psicotrópico, contrabando e trabalho escravo. Assim, 
ressaltando que nesse caso a redundância não nos prejudica, minha 
proposta é que a redação seja modificada, incluindo-se, no início, a 
palavra "confisco", e, ao final, a expressão "repassando ao INCRA a 
competência da gestão, como fiel depositário". Em Minas Gerais, há 
cinco fazendas nessa situação - confiscadas e seqüestradas -, que 
devem passar logo para a gestão do INCRA. 

O Sr. Presidente - Há alguém contra a proposta do Marcos Helênio? 
(· Pausa.) Fica aprovada a proposta, e peço ao Marcos Helênio que 
nos apresente a sugestão por escrito. 

Quanto à proposta do Pacheco, que quer destacar o trabalho 
escravo e, para isso, dividir a proposta, há alguma discordância? (-
Pausa.) Fica aprovada a proposta, e peço ao Pacheco que nos 
apresente a sugestão por escrito. 

Mais alguém quer fazer algum destaque com relação aos itens da 
"Carta da Terra", até o 52? 

O Sr. Lúcio José Vieira - Como a Comissão de Redação me pediu 
que apresentasse sugestões de correção na forma do texto, seguindo 
as normas da ABNT, acabei distraindo-me e deixando de fazer um 
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destaque de um item anterior. No item 35, seria interessante 
acrescentar, após a expressão ''fortalecimento da agricultura familiar'', 
a expressão "contribuindo para a permanência do homem no campo". 
Foram feitos aqui vários depoimentos, até por conferencistas, sobre a 
falta de auto-estima do homem do campo, que se reflete até mesmo 
em seus filhos, pois criou-se uma visão ilusória de que, trazendo os 
filhos para cidade, haveria maior possibilidade de acesso à 
universidade, o que não é verdade. O acesso à universidade, como 
sabemos, está cada vez mais difícil. 

O Sr. Presidente - A proposta é de inclusão de "contribuindo para a 
permanência do homem no campo". 

O Sr. Lúcio José Vieira - Exato. Aliás, se ela fosse inclusa no item 
33, ficaria mais abrangente: "Fortalecimento das economias locais e 
regionais, contribuindo para a permanência do homem no campo". 

O Sr. Presidente - Há divergência? (- Pausa.) Não havendo 
divergência, está aprovado. Lúcio, por favor, faça por escrito. Existe 
mais alguma alteração até o item 52? Por favor diga o nome, entidade 
e o item a ser modificado. 

O Sr. Maurílio Deolindo dos Santos - Sou Maurílio, estagiário do 
INCRA. No item 48:"1mplementação das diretrizes operacionais para a 
educação básica - aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação -
nas escolas no campo, localizadas prioritariamente nos projetos de 
assentamentos, comunidades e distritos rurais. Reforço à utilização de 
práticas educativas que tenham como referência a terra e, água .... "A 
proposta é a substituição da expressão "práticas educativas" pela 
expressão "práticas da educação ambiental". 

O Sr. Presidente - Está certo. Existe concordância? (- Pausa.) 
Então, está aprovada a mudança. Por favor, faça a remessa por 
escrito à Mesa. Existe mais alguma alteração a ser feita? 

O Sr. Luciano Difant - Sou Luciano Difant, da CPT. Desculpe-me por 
voltar atrás na proposta do Sr. Pacheco de separar o item 40, já que 
me preocupei com o fato de que será separada do resto do texto a 
expressão "trabalho escravo". Então, a expressão "exploração infantil" 
ficaria junto com a expressão "cultivo de plantas psicotrópicas e 
drogas" - questões de contrabando. Dessa forma, faço essa sugestão 
a fim de que, com a expressão "exploração infantil", esteja a 
expressão "trabalho escravo", já que a exploração infantil nada mais é 
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do que um trabalho escravo. 

O Sr. Presidente - Tudo bem. Basta que o senhor entre em acordo 
com o Pacheco, já que no conteúdo não há diferença. 

O Sr. José Fernandes Pacheco - Como eu disse, não queremos 
disputar. 

O Sr. Presidente - A culpa foi do jogo do Cruzeiro, que acarretou 
complicação. Ontem foi falado aqui que o D. Serafim disse que torcer 
contra o galo é pecado. 

O Sr. José Fernandes Pacheco- Bom, deixa D. Serafim e o Cruzeiro 
de lado. Não há disputas entre nós. O projeto de lei a que me referi 
está quase entrando em processo de votação, portanto, se o 
misturarmos a vários outros que estão lá na Câmara, perderemos a 
eficácia e a rapidez da nossa proposta. Porém não irei posicionar-me 
contra a proposta dele. 

O Sr. Presidente - A preocupação dele é porque as palavras 
"exploração infantil" ficarão juntas com as palavras "cultivo, refino e 
comércio de plantas psicotrópicas". ' 

O Sr. José Fernandes Pacheco - Então, as palavras "trabalho 
escravo" e "exploração infantil" devem ficar juntas, e o restante, 
separado. 

O Sr. Presidente - Isso. 
O Sr. José Fernandes Pacheco- Tudo bem, assim está ótimo. 
O Sr. Presidente - Até o item 52 existe mais algum destaque? (-

Pausa.) Não. Então, colocarei em votação. Os companheiros que são 
favoráveis à aprovação do item "Carta da Terra", que vai do 35 até o 
52, por favor, levantem os crachás, com ressalva para as emendas já 
aprovadas.(- Pausa.) Os que são contrários levantem os seus 
crachás. (- Pausa.) Então, está aprovado, por unanimidade, o item 
"Carta da Terra". 

Farei uma pausa para ler um anúncio: O Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Mauri Torres, tem o 
prazer de convidar V. Exa. para o lançamento do volume 5 da coleção 
"Memória Política de Minas", que contém depoimento do ex-
Governador Rondem Pacheco, em solenidade a realizar-se hoje, dia 
26/11/2003, às 19h30min, no Salão Nobre desta Casa. 

Voltando aos nossos trabalhos, conforme prevê o regulamento, será 
eleita uma comissão de representação para acompanhar e avaliar, 
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A partir deste momento, os interessados em participar da eleição 
podem inscrever-se, utilizando o formulário próprio, que está na mesa 
da assessoria, ao lado da tribuna, à minha direita. Sugiro que se 
inscrevam os que já participam do fórum formado pelo INCRA, pelo 
ITER, pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, mas as entidades 
que desejarem inscrever-se poderão fazê-lo também. 

Ainda do Grupo 3, vamos apreciar agora o subtema I, "Gestão do 
Território para o Desenvolvimento Agrário", que compreende os itens 
53 ao 58. Solicito aos que desejarem fazer destaques que se atenham 
às propostas novas ou de modificação de conteúdo, deixando as 
questões de redação para análise posterior da comissão. (- Pausa.) 
Vamos passar à votação. Os que são favoráveis ao subtema I 
levantem seus crachás. (- Pausa.) Os que são contrários levantem 
seus crachás. (- Pausa.) Abstenções. (- Pausa.) Aprovado, por 
unanimidade, o subtema I. 

Passamos agora ao subtema 11, "Defesa e Promoção dos Direitos 
Humanos no Campo", que vai do item 59 ao 66. 

A Sra. Luzia Maria - Sou do Conselho Municipal de Saúde e tenho 
um destaque a propor no item 66. Seria substituir a palavra "convite" 
por "convocação". Ficaria "Convocação, pela Assembléia Legislativa, 
à Secretaria de Habitação para discutir a questão da moradia digna no 
campo". 

O Sr. Presidente- O Plenário concorda com a alteração? (- Pausa.) 
Aprovada. Solicitamos seja enviada por escrito. 

Em votação, o subtema 11, que vai do item 59 ao 66. Os que são 
favoráveis levantem seus crachás. (- Pausa.) Os que são contrários 
levantem seus crachás. (- Pausa.) Abstenções. (- Pausa.) Fica 
aprovado, por unanimidade, o subtema 11. 

Passamos agora ao subtema 111, "Obtenção de Terras que não 
Cumprem Função Social", que vai do item 67 ao 74. Há algum 
destaque? 

O Sr. Nilton Alves de Oliveira - Quanto ao item 68, queria apenas 
fazer um esclarecimento que considero bastante oportuno. Sobre a 
atualização do grau de utilização da terra e do grau de eficiência 
econômica pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós, do 
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INCRA, fomos tomados de surpresa com a edição, em abril deste 
ano, da Instrução Normativa no 11, que elevou artificialmente os 
índices das propriedades sem a mudança do GUT e do GEE. 

É importante que os índices sejam adequados à realidade da 
agricultura, da pecuária, de todos os segmentos de exploração do 
campo. Por outro lado, é importante que se modifique a instrução 
normativa hoje vigente, utilizada para aferição da produtividade dos 
imóveis, ajustando-se a Tabela no 1.980, que vigora até novembro do 
último ano. Hoje os índices são muito baixos. A Instrução Normativa n° 
11, que vem no bojo do acordo firmado entre o INCRA e a CNA para 
por fim a uma demanda judicial instaurada na Justiça Federal em 
Brasília, significou a elevação, na eficiência da exploração dos imóveis 
ao redor, de 1 O% a 20%, de uma forma artificial. 

A minha proposta é para que, além da atualização dos índices, seja 
feita revisão nessa instrução normativa, visando restaurar a aplicação 
da Tabela no 1.980. 

O Sr. Presidente - Nilton, você está reforçando o item 68 e incluindo 
a tabela? 

O Sr. Nilton Alves de Oliveira- Exatamente. 
O Sr. Presidente - Há discordância, pessoal? (- Pausa.) Então, 

Nilton, depois mande isso por escrito. Está aprovado o item 68, com a 
inclusão da tabela. 

Mais alguma alteração no subtema 111, "Obtenção de Terras que não 
Cumprem Função Social"? 

O Prol. Crispim Moreira- Sim, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - Em qual item? 
O Prol. Crispim Moreira - No item 68. 
O Sr. Presidente - É uma discordância? 
O Prol. Crispim Moreira - Sim. Discordo do entendimento do 

participante. 
O Sr. Presidente - Então, fica retirada a aprovação do item 68. 
O Prol. Crispim Moreira - Devo compartilhar com esta plenária, 

mesmo porque participei do que ocorreu. Talvez tenhamos de 
entender melhor isso. A Instrução Normativa n° 11 é do final de 
dezembro do ano passado. Foi uma iniciativa dos técnicos do INCRA, 
para corrigir uma excrescência da Instrução Normativa n° 1 O, que já 
tinha 1 o anos e não incorporava as modificações da legislação 
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ambiental. A Instrução Normativa no 11 modificava a taxa de 
conversão do novilho precoce. Aí parte da CNA, motivada pelos 
interesses dos pecuaristas do Rio Grande do Sul, impetrou mandado 
de segurança impedindo o INCRA de fazer a desapropriação. O 
INCRA ficou paralisado de dezembro até março. Entramos em acordo 
em abril. O acordo não alterou o GUT e o GEE; o INCRA não fez a 
alteração, mesmo porque ela é da competência do Conselho Nacional 
de Política Agrícola, que envolve quatro Ministérios. O INCRA não 
pode editar nem mudar o módulo fiscal. Nesse acordo, foi modificada 
apenas a taxa de conversão de novilho precoce para unidade animal. 

Essa interpretação não corresponde à realidade. Possivelmente, na 
hora da classificação, houve impacto para os pecuaristas que 
exploram o novilho. 

Havia um vício, porque, para classificar o imóvel, os produtores não 
respeitavam a área de reserva legal e desmaiavam-na; produziam na 
área. A área desmatada estava sendo contada como produtiva para 
alterar o índice de utilização e a produtividade. Portanto, sobre essa 
questão de se aumentar o GUT e o GEE, gostaria de apresentar esta 
ponderação, para possibilitar melhor interpretação. 

O Sr. Presidente - Então, Crispim, você é contra a inclusão dessa 
tabela no item 68? 

O Prol. Crispim Moreira - Não. O que eu queria era fazer justiça à 
interpretação do fato que ocorreu. Não tenho objeção à proposta 
encaminhada. Deixe-me ver se entendi. Você está propondo alterar o 
GUT e concordando que devamos alterar o GUT e o GEE, certo? 

O Sr. Nilton Alves de Oliveira- Sim. 
O Prol. Crispim Moreira - Então, concordamos em alterar o índice 

GUTe o GEE. 
O Sr. Presidente - Ele propõe fazer a atualização como está aqui, 

apenas incluindo a tabela, não é isso? 
O Sr. Nilton Alves de Oliveira - Perfeito, apenas queria explicitar uma 

diferença em relação ao que ele expôs. 
O Sr. Presidente - Mas vamos verificar se há concordância com a 

proposta. Se houver, a proposta já ficará aprovada. O Crispim 
concorda em fazer a atualização dos índices conforme a tabela. 

O Sr. Nilton Alves de Oliveira - Sim, mas eu gostaria de dizer que o 
que o Crispim expôs em relação à Instrução Normativa no 11 é uma 
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meia-verdade. No que tange à área ambiental, estou de acordo 
com ele. Mas, em relação à elevação dos índices, Crispim, desculpe-
me, mas houve uma elevação. Fizemos ensaios em nossa 
Superintendência e verificamos, em processos de desapropriação, 
que a modificação nos índices de conversão animal aplicados na 
Instituição Normativa no 11 implicou em uma média entre 1 O% e 15% -
e não foi só no caso do novilho precoce -, tornando o processo de 
apuração das unidades animais das propriedades mais complexo. 
Dessa forma, permitiu-se a utilização de mecanismos, e houve uma 
confusão maior na apuração desses efetivos. Antes dessa tabela, a 
discussão não encerrava na extratificação da faixa etária, exceto para 
novilho precoce, com o que concordamos. O que acontece é que essa 
instrução não introduziu somente o novilho precoce. Introduziu muito 
mais; extratificou o rebanho em uma faixa que ficou muito delicada. 
Por isso, discordo da aplicação da Instrução no 11. Estou de acordo 
com a sua proposta de autorizar os índices, mas acho que é preciso 
rever a Instrução no 11 nesse aspecto. 

O Sr. Presidente - Vou passar a palavra para o Crispim, porque há 
concordãncia quanto à emenda, mas não há ... 

O Prol. Crispim Moreira- Não vou polemizar. Como disse, é possível 
que em alguns extratos tenha havido impactos. Só quero dizer que, 
em um acordo com a CNA para que o INCRA pudesse fiscalizar, 
acordou-se em mudar os índices. Quem produziu, então, foi a 
EMBRAPA, e, no termo de acordo firmado na Justiça Federal, ficou 
determinada a aplicação da tabela da EMBRAPA e a formação de 
uma comissão para estabelecer o novo GUT. Essas foram as duas 
questões do acordo. 

O Sr. Presidente - Então, Nilton, apresente sua proposta por escrito, 
por favor. 

Ainda em relação ao Subtema 111, há destaques do Chaves do item 
67 até o 74? 

O Sr. Luís Antônio Chaves - Em relação ao item 67, estamos vendo 
que praticamente todos os grupos se referiram à discriminação e à 
arrecadação de terras devolutas corretamente. Só que discriminar é 
uma coisa, e arrecadar é outra. Discriminar não é difícil. É o que 
estamos fazendo em Minas Gerais. Já temos quase 1 .OOO.OOOha de 
terras discriminadas. Só que o Poder Judiciário não julga, não 
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arrecada. E não temos nenhuma proposta aqui para combinar esse 
jogo com o Poder Judiciário, depois deste nosso debate de três dias. 
Então, para que fique claro, e tentando forçar o Poder Judiciário, 
apresentamos uma proposta. Ela já está na Mesa e contou com o 
apoio quase absoluto desta plenária, para que, uma vez discriminada 
e ajuizada a ação, o INCRA desaproprie e deposite os TDAs em juízo 
até o julgamento da ação pelo Poder Judiciário. Se o Judiciário 
demorar 20 ou 30 anos para julgar, o INCRA não vai embolsar nada, e 
o custo da terra será zero. Se julgarem depois em favor do Estado, 
imagino que ele também não cobrará nada para repassar essas áreas 
para a reforma agrária. 

A proposta já está aí. Outro ponto é em relação ao final do parágrafo 
das áreas até 50ha. Isso é desnecessário, proponho a substituição, 
porque o ITER trabalha com a Lei no 14.313, que prevê gratuidade 
total à titulação de até 50ha, hoje nossa prioridade absoluta. Noventa 
e oito por cento dos títulos do ITER referem-se a áreas de até 50ha. 

Na próxima semana, com o Secretário Marcelo Gonçalves, faremos 
a entrega de 580 títulos, no Norte de Minas, de áreas de até 50ha. 
Então, é totalmente desnecessário. 

O Sr. Presidente - Só para entender. É desnecessário, mas você 
não discorda? 

O Sr. Luís Antônio Chaves - Não, absolutamente. 
O Sr. Presidente - Há concordãncia do ITER, então vamos manter, 

mesmo que haja redundãncia. Em relação à outra questão que você 
levantou, Luís, o Coordenador do Grupo está me chamando a atenção 
de que o item 105 já fala disso. 

O Sr. Luís Antônio Chaves- No mínimo seis questões reportam-se à 
discriminação e à arrecadação de terras. 

O Sr. Presidente - Isso. "Possibilidades de o INCRA, mediante 
convênio, repassar os TDAs para o Estado, para fins de pagamento 
das benfeitorias e ações discriminatórias". 

O Sr. Luís Antônio Chaves - Não tem nada a ver isso aí, que refere-
se à ação reivindicatória, hoje em andamento. 

O Sr. Presidente - Qual é a alteração, Luís? 
O Sr. Luís Antônio Chaves - A alteração ainda não chegou a vocês, 

já assinamos e mandamos. 
O Sr. Presidente - É essa aqui? 
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O Sr. Luís Antônio Chaves - O INCRA desapropria todas as áreas 

que estão em juízo. Hoje, há centenas de milhares de hectares 
ajuizados. 

O Sr. Presidente - Está aqui: "O INCRA deve desapropriar as áreas 
devolutas discriminadas pelo ITER, com ações ajuizadas pelo Estado, 
depositando em juízo os TDAs até que a justiça decida a 
dominialidade do imóvel. Tal medida visa baratear os custos da 
reforma agrária". É essa? Será colocada ao final. Se houvesse 
concordância, já seria aprovada. 

Até o item 74, mais alguma mudança? Pois não, companheiro. 
O Sr. Lúcio José Vieira - Parece-me que Luís Chaves apresentou a 

proposta de supressão total do item 67, porque está obscura a 
questão da obtenção de recursos fundiários para reforma agrária e a 
assertiva de que existem terras devolutas pelo cadastro do INCRA. 

É temerária a afirmativa de que existem números absolutos em 
termos de terras devolutas. O Estado não conhece suas terras 
devolutas. Isso pressupõe que a ação discriminatória deveria ser 
proposta imediatamente. A afirmação de que existem tais terras 
devolutas é um item que causa obscuridade. 

O Sr. Presidente - Não entendi a alteração proposta. 
O Sr. Lúcio José Vieira - É supressão total. 
O Sr. Presidente - Você quer que suprima que em Minas existem 

cerca de 1 O.OOO.OOOha? 
O Sr. Lúcio José Vieira - Não se afirma essa questão. 
O Sr. Presidente - Sua proposta é para retirar esta frase: "Existem 

em Minas cerca de 10.000.000ha em 6.661 grandes propriedades 
improdutivas, passíveis de desapropriação para fins de reforma 
agrária. Dados do INCRA, de 2003". É isso? Propõe a supressão? 

O Sr. Crispim Moreira - Tem de prestar um esclarecimento, pois, na 
verdade, esses números referem-se ao Cadastro Nacional de Imóveis 
do INCRA, portanto imóveis que estão cadastrados no INCRA. Esses 
números não se referem a terras devolutas. 

O Sr. Presidente - Está entre parênteses aqui: "(CNIR/INCRA, 2003. 
Cadastro Nacional do INCRA.)". 

O Sr. Lúcio José Vieira - Se me permitem, apresentarei uma 
proposta substitutiva. Peço um tempo para apresentá-la. Depois, lerei 
a redação nova. 
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O Sr. Presidente - Qual seria a redação? 
O Sr. Lúcio José Vieira - Do item 67, com supressão até fiscalização 

fundiária. Para as áreas de 50 ha, tudo bem, isso acontece. O Luís 
Chaves acabou de colocar que o Estado vem promovendo esse tipo 
de ação para essas áreas. E desnecessário dizer isso, porque já se 
intitulam imóveis urbanos e rurais em Minas Gerais. Apresentarei uma 
emenda substitutiva em relação à questão da presumibilidade das 
terras devolutas. 

O Sr. Presidente - Para apresentar a emenda, você tem de 
conseguir 35 assinaturas. Providencie-as e apreciaremos sua 
proposta no final. Fica, então, suspenso o item 67 até a apresentação 
da emenda. Alguém tem outra proposta? 

O Sr. Eduardo Marçal - O item 73 diz: "Redução do número de 
módulos fiscais que determinam o limite das áreas para fins de 
desapropriação, respeitadas as diversidades regionais". Sugiro que se 
acrescente ao final: "e consultados os movimentos sociais 
organizados na localidade". 

O Sr. Presidente - Apresente-me a proposta por escrito. Há 
discordância?(- Pausa.) Aprovada. 

O Sr. Nilton Alves de Oliveira - Tenho também sugestão de 
alteração do item 73. A proposta está colocada para a redução do 
número de módulos. Sugiro alterar para "redução do tamanho dos 
módulos". Por que defendo essa alteração? Porque, para se 
modificarem os números, temos de mexer em uma legislação bastante 
abrangente, ao passo que, para se mexer no tamanho do módulo, 
bastam estudos e aprovação do Executivo federal. 

O Sr. Presidente - Há concordância em relação à alteração 
sugerida? (- Pausa.) Aprovada. 

Até o item 74, mais alguma proposta? (- Pausa.) Em votação, o 
subtema 111, que vai do item 67 ao 74, à exceção do 67, que voltará à 
discussão. Os que os aprovam, com as alterações apresentadas, 
levantem seus crachás.(- Pausa.) Aprovado, por unanimidade. 

O Sr. José Francisco Pacheco (questão de ordem) - Outros 
companheiros e eu entendemos que o prazo para a apresentação de 
propostas novas expirou-se às 11 h30min. 

O Sr. Presidente - É verdade. Aliás, foi bem lembrado, porque o 
Presidente da Assembléia virá ainda receber o documento final das 
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nossas mãos. Temos de agilizar o processo. Em relação, porém, 
ao Grupo 4, estenderemos até às 12 horas o prazo para a 
apresentação de propostas novas, porque seu trabalho ainda não foi 
apreciado. 

Subtema IV, "Modos de Implantação e Desenvolvimento de Novos 
assentamentos", que vai do item 75 ao 80. Alguma modificação a ser 
sugerida? (segue) 

Com a palavra, a Sra. Erika, do INCRA. 
A Sra. Erika Galvani Borges - O item 77 refere-se à questão tratada 

pelo Grupo 2. Como estão definindo a redação, proponho a 
suspensão do item 77. 

O Sr. Presidente - Está suspenso o item 77, até que o Grupo 2 o 
aprecie. Com a palavra, a Sra. Luzia. 

A Sra. Luzia Maria Alves de Castro - Gostaria de acrescentar uma 
frase no final do item 80. (- Lê:) "Aumento do valor do crédito 
habitação destinado a cada assentado, hoje de R$3.000,00, para que 
se possa dar mais dignidade às pessoas.". Acrescento: "considerando 
que a reforma agrária acontecerá nos municípios, que as COHABs 
contribuam com essa questão.". Se houver dúvidas, o Garcia poderá 
esclarecê-las. 

O Sr. Presidente - Há discordância? Solicito-lhe que faça a proposta, 
que está aprovada, por escrito. Ela se refere às COHABs com sedes 
municipais. Há modificações nos itens 75 a 80? 

Com a palavra, o Sr. Ademar, do MST. 
O Sr. Ademar Paulo Ludwig Suptitz - Em relação ao item 80, na 

pauta da reivindicação do MST, pedimos, no mínimo, R$7.500,00, -
um Juiz recebe R$3.000,00 por mês para pagar aluguel - quantia 
destinada aos trabalhadores para construir moradia e lá viver toda a 
sua vida, o que não dá nem para fazer um banheiro.(- Palmas.) 

O Sr. Presidente - O item trata apenas do aumento, mas não do 
valor. Ele solicita, no mínimo, R$7.500,00, a serem destinados a cada 
assentado. Com a palavra, o Sr. Garcia, do Conselho Municipal de 
Saúde. 

O Sr. Evaristo Garcia de Mattos - A proposta da Sra. Luzia solicita o 
convite da Secretária pela Assembléia Legislativa. Deveria convocar, 
já que é Secretária do Estado. O gestor financeiro é o BNDES, que 
repassa os recursos para a Caixa Econõmica Federal ou para a 
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COHAB. Houve suspensão da remessa dos recursos aos 
municípios para a compra de título da dívida pública do Tesouro e do 
Banco Central. Como os municípios empobreceram, devemos 
restabelecer a destinação dos recursos para que os municípios 
realizem suas políticas. Há projeto da Secretaria de Habitação para 
restabelecer as COHABs. 

O Sr. Presidente - O projeto está aprovado. Além disso, o Sr. 
Ademar propôs que o valor mínimo seja R$7.500,00, e não 
R$3.000,00. 

O Sr. Evaristo Garcia de Mattos-(- Fala fora do microfone.) 
O Sr. Presidente - A vinda deles foi aprovada. Há discordância a 

respeito do valor? Portanto, a proposta do Ademar está aprovada. 
Anunciamos a presença do Deputado Domingos Sávio. 
Com a palavra, o Sr. Marcos Helênio. 
O Sr. Marcos Helênio - Queremos fazer uma modificação na 

redação da 79: " ... devendo este valor ser debitado do valor de 
mercado do imóvel.". Queremos que fique " ... devendo este valor ser 
debitado do valor do imóvel.". Queremos tirar a palavra "mercado", 
porque não temos que estar vinculados ao mercado. 

O Sr. Presidente - O Marcos Helênio propõe tirar a palavra 
"mercado". Há concordância?(- Pausa.) Aprovado. Não se esqueçam 
de mandar, por escrito, as modificações aprovadas. 

Subtema IV, do item 75 ao 80, com as emendas feitas. Os que 
estiverem favoráveis, levantem os crachás. (- Pausa.) Aprovado, por 
unanimidade, o subtema IV. 

Subtema V, "Recuperação dos Assentamentos Existentes", do item 
81 ao 90. Solicito aos companheiros que façam destaque apenas do 
conteúdo, não da forma. Há alguma alteração? (- Pausa.) Não 
havendo alteração, vamos colocar em votação. Os que estiverem 
favoráveis, levantem os crachás. (- Pausa.) Aprovado o Subtema V, 
por unanimidade. 

Subtema VI, "Educação e Formação dos Trabalhadores", do item 91 
ao 97. Há alguma alteração? 

Com a palavra, a Sra. Luzia. 
A Sra. Luzia Maria Alves da Costa - Gostaria de substituir 

"saneamento básico" por "educação sanitária", que abrange o 
saneamento e faz uma prevenção à saúde. 
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A Sra. Elizete Inácio dos Santos - Sou pedagoga e criminóloga da 
Escola Estadual Padre Lebre!. No item 91, "Criação de escolas-família 
agrícolas e apoio às já existentes e às que estão em fase de 
implantação", poderia ser retirado o "às" e o "que"? Ficaria: 
" ... assegurar às existentes e em fase de implantação.". 

O Sr. Presidente - Retirar "e apoio às já existentes"? 
A Sra. Elizete Inácio dos Santos - Sim. "Criação de escolas-famíla 

agrícolas e assegurar as existentes e as que estão em fase de 
implantação." 

O Sr. Presidente - Em vez de "apoio", a palavra "assegurar''. Está 
bem. Mande por escrito. Alguém discorda? Então, fica aprovada a 
modificação, e, por favor, envie-a por escrito para nós. Em relação às 
de n°s 91 a 97, há mais algum destaque? 

A Sra. Elizete Inácio dos Santos -O no 92 foi o que propus, e queria 
justificá-la. "Execução de projetos de alfabetização de jovens e adultos 
nos assentamentos e acampamentos, visando à erradicação do 
analfabetismo." Seria a implantação do projeto Jovens Adultos, uma 
proposta de conscientização social, educacional, profissional, 
devendo-se valorizar as experiências e o resgate da própria cidadania. 
Tenho dados colhidos ontem do Instituto Nacional de Estudo e 
Pesquisa Educacional, que apresentam um número maior de pessoas 
que não sabem ler nem escrever, os analfabetos funcionais, as 
pessoas que têm menos de quatro anos de estudo. Temos também as 
pessoas de nível elementar, pessoas que concluíram somente as 
primeiras quatro séries. Sabemos que há um programa a ser 
trabalhado pelo Governo Federal para alfabetizar o Brasil, uma meta 
do poder público. Sozinho, ele não conseguirá atingir esse objetivo. 
Por isso, é importante a criação de uma verdadeira corrente de 
solidariedade entre os assentados, buscando uma parceria com o 
Ministério da Educação e Cultura para firmar convênios de repasses 
de recursos às instituições a fim de promover a formação de 
alfabetizadores e a alfabetização de adultos. Assim, será ampliada a 
infra-estrutura do ensino com materiais didático e pedagógico, sala de 
aula, transporte e alimentação. É importante frisar a valorização do 
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profissional alfabetizador, adequando o seu currículo de acordo 
com a realidade e o meio em que vivem os assentados e acampados. 
Também devemos nos lembrar da educação infantil, as crianças de 4 
a 6 anos, a creche, muito importante para que não haja o problema do 
trabalho infantil. 

O Sr. Presidente - Em votação, os itens 91 a 97, a última parte do 
Grupo 3. Os companheiros que estiveram favoráveis às emendas 
feitas, por favor, levantem o crachá. (- Pausa.) Por favor, os 
contrários. (-Pausa.) Abstenções. (-Pausa.) Está aprovado o relatório 
final do Grupo 3, com as ressalvas das emendas feitas. 

Passaremos para o Grupo 4. Peço ao seu Coordenador, o Sr. 
Abraão Soares dos Santos, da Sociedade Mineira de Engenheiros, 
que faça a sua exposição. Em seguida, votaremos o relatório. 

O Sr. Abraão Soares dos Santos - Trabalhamos na área do direito. 
Para retomarmos a discussão do Grupo 4 sobre a legislação agrária, 
há algumas questões a serem ressaltadas. A primeira delas é o 
aprimoramento da legislação, levando-se em consideração que as leis 
por si sós são gerais e abstratas. Em nenhum momento, desejamos 
substituir a era do aplicador, que, para nós, é quem remeterá a isso. O 
aplicador somos todos nós, e não só o especialista do direito. Ou seja, 
somos nós aqui, e também o pipoqueiro de esquina. 

Essa discussão já está sendo feita no âmbito do ITER e do INCRA, 
e a trazemos para o debate na Assembléia Legislativa. 

Quero ressaltar a questão da competência. Verificamos que há 
algumas questões de competência privativa da União - descritas no 
art. 22 da Constituição - nos itens 98 a 119. Decidimos que aquilo que 
for de competência estadual servirá como base nossa, enquanto o 
que for de competência federal servirá como indicativo, até porque 
esse documento visa a ultrapassar as fronteiras de Minas. 

Quero fazer uma errata. Há o seguinte item 120, que a comissão de 
redação não fez: "Realização de perícia judicial para a aferição da 
produtividade do imóvel, considerando o mesmo período da vistoria 
realizada pelo INCRA". Essa proposta foi aprovada, mas, pela 
dinâmica que se deu, não foi incluída. Foi tida como aprovada, e 
estamos nos redimindo nessa errata. 

O item 109 é igual ao item 114, juntamente com o item 115. Na 
verdade, essas três propostas são iguais. Estamos falando sobre isso 
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para evitar o debate. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Obrigado, Abraão. 
O Abraão é Procurador do ITER, e não representante da Sociedade 

Mineira dos Engenheiros, como esta Presidência erroneamente 
informou. Depois que o Palocci passou de médico a economista e o 
Serra, de economista a Ministro, fazemos essas confusões. O Abraão 
é Procurador do ITER, a quem agradecemos. 

Vamos votar os itens do Grupo 4, até o 120. Existe alguma emenda 
substantiva do item 98 até o 120? 

O Procurador José Sérgio Pinto - Sr. Presidente, quero fazer um 
destaque pela supressão do item 118, por dois motivos. Em primeiro 
lugar, porque já está contemplado no item 65, de uma forma mais 
perfeita. A revogação da Medida Provisória no 2.183 está 
genericamente indicada, quando, na verdade, tenho a certeza de que 
se referiu tão-somente à questão da proibição de desapropriação de 
imóveis ocupados. A medida provisória não traz somente esse 
dispositivo legal, mas uma série de outros dispositivos extremamente 
interessantes para a condução da reforma agrária, no que se refere à 
avaliação de imóveis rurais, juros compensatórios, moratórios e tudo o 
mais. 

Como o item 65 tem uma redação mais correta, sugiro a supressão 
do item 118. 

O Sr. Presidente - A Presidência acatará a sugestão, porque o item 
65 já foi aprovado, e, como o item 118 é repetitivo, ficará prejudicado. 
O pedido foi acatado pela Mesa, devido à aprovação anterior do item 
65. 

O Sr. Abraão Soares dos Santos - Como indicativo, quero verificar o 
que já foi aprovado. O item 1 04 já está aprovado no item 13. O item 
111 já foi aprovado nos itens 12 e 79. 

O Sr. Presidente - Peço aos senhores que passem à comissão os 
itens repetidos. 

Com a palavra, o Sr. Nílton. 
O Sr. Nílton Alves de Oliveira - Solicito destaque para o item 98. Em 

se tratando não apenas das terras devolutas, mas entendendo que a 
participação do movimento negro também visa aos quilombolas e 
considerando que o INCRA está incumbido dessa tarefa, por meio de 
decreto, editado, em 20/11/2003, pelo Presidente Lula, gostaria de 
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inserir, além do ITER, a participação do INCRA. 

O Sr. Presidente- Ficaria "conjunto com o ITERe o INCRA". Alguma 
posição contrária? (- Pausa.) Fica, portanto, aprovado o destaque. 
Solicito-lhe que o formalize por escrito. Mais algum? 

O Sr. Nilton Alves de Oliveira - Quanto ao item 103, quando se fala 
em notificação prévia de 5 dias, proporia a redução para 3 dias, em 
compatibilidade com a legislação federal. E, acrescentaria à 
expressão "notificação prévia" a palavra "edital", porque há grande 
dificuldade em se proceder à notificação de detentores de terra em 
razão de muitos se encontrarem fora da localidade de suas moradias 
informadas, impedindo a tramitação regular dos processos. Assim, 
proponho que se acrescente a palavra "edital". 

O Sr. Presidente - Fica, então, assim redigido: "... mediante 
notificação prévia de 3 dias e/ou edital. .. " Há concordãncia de todos? 
(-Pausa.) Está aprovada a proposta ora apresentada. 

O Sr. Nilton Alves de Oliveira - No item 112, proporia a redução do 
prazo de 3 meses para 45 dias. 

O Sr. Presidente - Há concordãncia na redução do prazo para 
análise e pronunciamento do órgão ambiental de 3 meses para 45 
dias, a fim de agilizar os laudos?(- Pausa.) Está, portanto, aprovado o 
pedido. Solicito-lhe que envie a proposição por escrito. Com a palavra, 
a Sra. Luzia Conceição. 

A Sra. Luzia Conceição - Gostaria de acrescentar, no item 113, onde 
se fala em "indicação, nas ações que demandam perícia judicial, de 
profissionais de universidades e outros órgãos públicos" a expressão 
"nas duas esferas, estadual e federal". 

O Sr. Presidente - Como não há ninguém contra a sugestão, fica 
aprovado o destaque especificando as duas esferas, estadual e 
federal. Com a palavra, o Sr. Carlos, Consultor do INCRA. 

O Sr. Carlos- Gostaria de suprimir, no art. 107, a parte que se refere 
à questão do corte. Na Decisão Normativa n° 44, um dos grandes 
entraves é a questão do corte. Já na Deliberação Normativa n° 289, 
do CONAMA, suprimimos a questão do corte. Espero que daqui saia 
uma comissão para discutir essa mudança, pois é difícil decidir-se 
sobre um número restritivo, de 50, 20 ou 30. Isso depende do local. 
Por exemplo, 50 pessoas no entorno de Belo Horizonte pode ser uma 
favelização, mas isso não aconteceria, em situação semelhante, no 
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O Sr. Presidente - Sua sugestão seria: "Exigência de licença 
simplificada para os assentamentos rurais", suprimindo "com até 50 
famílias". 

É sobre o mesmo assunto Baku? 
O Sr. Luiz Ronaldo Carvalho - Hoje, os assentamentos com até 24 

famílias têm como única exigência a licença simplificada. O problema 
é que a redação ficou ruim. Seria "exigência somente de licença 
simplificada". Ao contrário do companheiro, sou pela manutenção, 
com o acréscimo de "exigência somente de licença simplificada". 
Apenas acrescentaria a palavra "somente". 

O Sr. Presidente - Então, o item 107 recebeu duas propostas de 
modificação, que colocaremos em votação: a primeira, de retirada da 
expressão "com até 50 famílias"; a segunda, de manter-se essa 
expressão e, antes dela, acrescentar-se a palavra "somente". Em 
votação. Os favoráveis à primeira proposta queiram levantar os 
cartões. (- Pausa.) Os que estão de acordo com a segunda proposta 
levantem seus cartões. (- Pausa.) Está aprovada a segunda proposta, 
do Luiz Ronaldo, a quem peço que nos apresente a sugestão por 
escrito. 

Alguém mais? 
O Sr. Luiz Raimundo - No item 101, gostaria de pedir a inclusão de 

"e expedição de certidões", após "averbação em cartórios de imóveis". 
O Sr. Presidente- Alguém contra a sugestão?(- Pausa.) Aprovada. 
O Sr. Luiz Raimundo- O item 104 tem a mesma redação dada pelo 

Grupo 1 ao item 13. Gostaria que um dos itens fosse excluído. 
O Sr. Presidente - O Abraão já nos havia chamado a atenção para o 

fato de que os itens 13 e 104 são iguais. Como o item 13 já foi 
aprovado, o 104 fica prejudicado, e a Comissão fará a alteração, 
posteriormente. 

O Sr. Luiz Raimundo - No item 11 O, gostaria que fosse retirada a 
palavra "municipal", que também vemos no item 116. 

O Sr. Presidente - Há concordância? (- Pausa.) Está provada a 
sugestão. 

O Sr. Luiz Raimundo - O item 113 fala na indicação de peritos 
profissionais de universidades, e gostaria que fosse incluído "com 
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isenção de custos para o Estado" ou "para o erário público". Há 
sempre uma despesa com diárias, etc., e só a indicação não basta. 

O Sr. Presidente - Como ficaria? 
O Sr. Luiz Raimundo - Indicação, nas ações que demandam perícia 

judicial, de profissionais de universidades e outros órgãos públicos, 
com especialidade da respectiva área, com custo reduzido ou isenção 
de custos para o processo. 

O Sr. Presidente - Com isenção de custo? 
O Sr. Luiz Raimundo - Poderiam ser estagiários, por exemplo. No 

caso, o Estado pagaria só as diárias. 
O Sr. Luís Antônio Chaves - Para esclarecer, a proposta é para que 

não haja custos no processo. Isso porque alguém tem de pagar, e 
quem paga é a reforma agrária. Então, se o perito for da universidade, 
ele vai receber diárias, carro e combustível da universidade. Se o 
perito for do ITER, é o ITER quem vai pagar a sua diária. E no 
processo não há custo algum. 

Para que entendam a importância disso, vou dar' o exemplo de um 
caso atual: um perito nomeado pelo Dr. Militão para fazer vistoria em 
uma terra devoluta cobrou simplesmente R$95.000,00. Isso é um 
absurdo, uma afronta, e tem de parar de acontecer. 

O Sr. Presidente - A idéia, então, é que não haja custo no processo. 
A redação teria de ser mudada. Quanto ao conteúdo, estão todos de 
acordo? 

O Sr. Nilton Alves de Oliveira - Apenas gostaria que ficasse claro, 
nesse item, que são ambas as justiças: federal e estadual. 

O Sr. Presidente - Mas essa alteração: "orgãos públicos estadual e 
federal" já havia sido aprovada. Parece-me que foi a Sra. Luzia quem 
fez essa alteração. Tudo bem, então, Sr. Nilton, encaminhe por escrito 
à Mesa. Nisso há concordância, além da questão colocada pelo Sr. 
Luiz Chaves para que não haja custos no processo. Peço aos dois 
que façam a emenda e a encaminhem por escrito à Mesa. Está 
aprovado. Existe mais algum item a ser emendado? 

O Sr. José Fernandes Pacheco- Sim, o item 118. 
O Sr. Presidente - Mas o item 118 foi excluído por ser igual ao item 

65, que foi aprovado. Prevaleceu, então, o item 65 por ser mais 
completo. 

O Sr. José Fernandes Pacheco - Farei apenas uma ponderação 
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para consideração da Presidência e da Mesa. Sobre os entraves 
legais da reforma agrária, durante todo o tempo foi falado sobre essa 
medida provisória e sobre a incompatibilidade entre os arts. 184 e 186 
da Constituição. Portanto, estamos enviando um documento que não 
toca nessa incompatibilidade. Proponho, apesar de ser uma proposta 
ousada, que, juntamente com essa revogação, fosse recomendado o 
envio ao Congresso Nacional de proposta de emenda à Constituição 
que compatibilizasse os arts. 184 e 186 da Constituição Federal. 

O Sr. Presidente - Pacheco, o item 65 foi aprovado. Conforme disse, 
para propostas novas é necessário que haja 35 assinaturas, e o prazo 
já está encerrado. 

O Sr. José Fernandes Pacheco - Eu sei disso, mas pensei que 
talvez pudesse apensar essa outra proposta ao item 118. 

O Sr. Evaristo Garcia de Matos - Gostaria de fazer apenas um 
encaminhamento ao Sr. Pacheco. Sobre esse negócio de medida 
provisória, minha proposta é que se faça uma discussão para acabar 
com ela, pois ela estrangulou todos os nossos sonhos na Constituição 
de 1988. Ela é responsável pela miséria que existe aí. 

O Sr. Presidente - Isso já foi aprovado nos seguintes termos: 
"Revogação da Medida Provisória no 2.183, de 2001, que impede a 
vistoria nas áreas ocupadas por dois anos, por entendermos que 
ocupação de terra é uma manifestação popular e legítima dos 
camponeses sem terra". Logo, isso já foi aprovado. 

Em votação, o último item do Grupo 4; votação até o item 120. 
Desculpe-me, Neide, existe destaque? 

A Sra. Neide Pacheco - Não. Apenas informo que o item 119 já está 
aprovado no item 39. Então, peço a supressão do item 119. 

O Sr. Presidente - Mandarei para a Comissão. Aliás, são dois os 
itens que já abrangem o item 119, são eles o 39 e o 69. 

Em votação, o resultado final do Grupo 4 até o item 120. Os que são 
favoráveis levantem seus crachás. (- Pausa.) Os que são contrários 
levantem seus crachás.(- Pausa.) Abstenções.(- Pausa.) Aprovado. 

Voltaremos ao relatório do item 2. No item 2, estavam tentando fazer 
uma redação alternativa; conseguiram fazer? 

Vamos votar o item 67. Há alguma alternativa? Seria a substituição 
do item 67 pelo texto a ser lido. 

O Sr. Lúcio José Vieira - Na verdade, houve um desmembramento, 
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De repente, poderíamos colocar esse assunto à parte, ou seja, 

aumentar mais um item na questão ambiental. Fizemos um 
levantamento junto com a EMBRAPA do Pará e concluímos que o 
mogno, hoje, é um fonte de renda 20 ou 30 vezes superior à renda do 
eucalipto, que agride a natureza, compromete o meio ambiente e não 
gera um futuro promissor para os assentados. Suponhamos que um 
assentado plante 200 mudas de mogno em sua propriedade hoje. 
Dentro de 20 anos, ele vai colher, no mínimo, 200m3 de madeira de 
mogno, que é vendido por US$1.000,00 para o mercado europeu. Em 
dez anos, ele poderá reduzir a área pela metade, plantando em um 
sistema mais adensado, retirando uma árvore depois de dez anos e 
deixando a outra. Em 20 anos ele fará a colheita final, além do manejo 
de replantio: retira uma e planta duas ou três. Trata-se de um projeto 
ambicioso, e os órgãos competentes, tanto do Governo quanto do 
Poder Legislativo, têm de olhar para ele com bons olhos. O mogno é 
um projeto ambicioso para o futuro. 

O Sr. Presidente - Obrigado, Maurício. Gostaria de informar às 
companheiras e aos companheiros que, por iniciativa do PT e do 
PCdoB, já está aprovada a realização de um seminário para o início 
do ano que vem, para tratar dessa questão dos eucaliptos e do 
zoneamento agroecológico. O Presidente da Assembléia, Deputado 
Mauri Torres, assim como os Líderes dos outros partidos, 
concordaram com nossa proposta para a realização desse seminário. 
Ainda não temos data marcada, mas podem ligar para os gabinetes 
dos nossos Deputados do PT e do PCdoB e para os das Comissões 
de Agropecuária e de Meio Ambiente para qualquer informação. Eles 
ficaram responsáveis pela elaboração desse seminário. Já existe um 
projeto de lei de minha autoria que delimita áreas territoriais para o 
plantio do eucalipto. Trata-se de um projeto polêmico, e o seminário 
visa exatamente subsidiar esse projeto. 

O Sr. Maurício Correa - Com sua permissão, gostaria de dizer que o 
mogno é da mesma família do cedro. Então, já plantamos 
experimentalmente e comprovamos que ele se dá bem em nossa 
região do Alto Paranaíba, perto de Coromandel e de Patrocínio. Ele se 
desenvolve tão bem em nossa região quanto no Pará ou no restante 
da região amazônica. 

O Sr. Presidente - Em votação, a proposta do Maurício para a 
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criação, junto ao IBAMA e ao IEF, de um projeto de reflorestamento 
ecológico com os assentados. Os companheiros favoráveis ao projeto 
levantem os crachás. (- Pausa.) Contrários. (- Pausa.) Abstenções. (-
Pausa.) Então, está aprovada a proposta do Maurício, do MTL. 

Item 2: Vou ler a proposta do Luís Chaves: "O INCRA deve 
desapropriar as áreas devolutas discriminadas pelo ITER com ações 
ajuizadas pelo Estado, depositando em juízo os TOAs, até que a 
justiça decida a 'dominialidade' do imóvel. Tal medida visa baratear os 
custos da reforma agrária". 

O Procurador José Sérgio Pinto - Acredito que a desapropriação de 
imóveis devolutas seria de legalidade contestável. 

O Sr. Presidente - Ele vai falar contra, depois a gente abre espaço 
para quem quiser falar a favor. 

O Sr. Nílton Alves de Oliveira - Só um esclarecimento: na proposta 
dele, a desapropriação é do Estado pelo INCRA? 

O Sr. Presidente - Não. A proposta é esta. (- Relê a proposta do Sr. 
Luís Antônio Chaves.) 

O Sr. Nilton Alves de Oliveira - Ou depositar em favor de quem está 
questionando a "dominialidade", no caso, o privado. Cabe um 
esclarecimento aí, porque, se é devoluta, como o INCRA vai 
desapropriar uma terra devoluta? 

O Sr. Presidente - Vou abrir espaço para alguém falar a favor e 
alguém, contra. 

O Procurador José Sérgio Pinto - Pelo que entendi, Luís Chaves 
pretende que, quando o Estado discriminar determinada terra e a 
solução definitiva estiver demorando, o INCRA deve desapropriar 
essa terra, depositando em juízo e requerendo que esses valores em 
TOAs permaneçam sobrestados até o final do julgamento da ação 
discriminatória. 

Como dizia antes, temo muito pela legalidade de uma ação como 
essa, até mesmo pela moralidade. Se há discussão sobre o fato de as 
terras serem públicas, por serem devolutas, não haveria espaço para 
desapropriação, com a possibilidade de pagamento a um particular, 
porque é muito fácil o INCRA requerer que os TOAs sejam mantidos 
sobrestados até o julgamento final da discriminatória. Outra coisa é o 
Juiz entender que deve ficar sobrestado e não deferir o levantamento 
desses TOAs, ou seja, há um perigo muito grande de que seja 
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deferido esse levantamento. 

Outro passo que contesto veementemente é que isso seja uma 
forma de baratear a reforma agrária. Na verdade, vai encarecer a 
reforma agrária, porque os restritos valores em TOAs que já temos 
ficarão depositados para desapropriação de terras devolutas, quando 
deveríamos usá-los mais inteligentemente, para desapropriação de 
terras que estão no domínio particular e que sejam objeto de conflito e 
de desejo de desapropriação por parte dos movimentos. Essa é minha 
ponderação contrária. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Defesa do texto. 
O Sr. Luís Antônio Chaves - Não estou preocupado com a 

legalidade, mas com a moralidade. Até porque em Minas Gerais 
podemos provar que o INCRA desapropriou centenas de imóveis cuja 
origem é terra devoluta. Primeiro, a legalidade que se discute hoje não 
é a que estamos querendo continuar defendendo. Queremos propor 
medidas que visem mudar a legislação que temos hoje. Da terra 
devoluta, o Estado já é detentor de origem. O título é originário. Se 
quiserem discutir "dominialidade", quando se trata de terra devoluta, o 
Estado já tem o domínio. 

Pretendemos, com relação a TOAs ou não, é dizer que o INCRA não 
pode continuar desapropriando terras que são presumivelmente 
devolutas, indenizando o detentor como se ele fosse o legítimo 
proprietário. Essa é a grande questão. Se não sugerirmos alguma 
coisa nova, não avançaremos nessa medida. 

O Sr. Presidente- Abrirei, mais uma vez, espaço para falarem contra 
e a favor, e votaremos, porque senti que ainda há muita gente 
indecisa. 

O Procurador José Sérgio Pinto - Peço que o Luís Chaves nos 
mostre quais seriam esses imóveis que o INCRA estaria 
desapropriando de terra devolutas e pagando para particulares. É uma 
denúncia muito grave. Passo a palavra ao Marcos. 

O Sr. Presidente- Complete os 3 minutos, Marcos. 
O Sr. Marcos Helênio - Acho que a idéia é boa. É evidente que não 

podemos pagar por terras devolutas. Se houve pagamento, tem de se 
processar quem pagou. Se foi em gestões anteriores, tem de se 
apurar. A proposta é importante, pois a viabilidade de pagamento de 
TOAs em benfeitorias das terras devolutas é razoável. 
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Nas benfeitorias; na terra, não. A terra seria entregue à União 

pelo Estado. Pagaríamos os TDAs das benfeitorias que fossem 
avaliadas. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para esclarecimentos, o Sr. Luís 
Antônio Chaves. 

O Sr. Luís Antônio Chaves- Não estou acusando o INCRA de má-fé. 
Respondam-me apenas: qual a cadeia dominial que o INCRA admite 
como legal? 

O Procurador José Sérgio Pinto- Estamos tentando voltar à origem. 
O Sr. Luís Antônio Chaves- Ah, tentando ... E desde quando? 
O Procurador José Sérgio Pinto - Em muitos casos não se consegue 

voltar à origem. 
O Sr. Luís Antônio Chaves - Em Minas Gerais, a cadeia era 

trintenária. Estamos fazendo a cadeia centenária ou até a origem, até 
a sesmaria. 

Eu diria que a cadeia dominial de todos os imóveis acima de 
10.000ha que o INCRA está nos mandando para fazermos o 
levantamento é centenária e não tem origem. Assim sendo, a maioria 
dos imóveis que o INCRA desapropriou em Minas Gerais inserem-se 
em nossa tese de terras devolutas. 

O Procurador José Sérgio Pinto - Sim, mas uma coisa é 
desapropriar um imóvel que provavelmente ocupa terras devolutas, 
outra coisa é fazer-se uma cadeia dominial e não achar nenhum 
problema nos elos dominiais. São coisas totalmente diferentes. O que 
se propõe aqui é desapropriar onde existem discriminatórias. Perdoe-
me discordar. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para apresentar defesa, o Sr. 
Lúcio José Vieira. 

O Sr. Lúcio José Vieira - Na lei de desapropriação há um artigo que 
diz: "Havendo justo receio de quem é a dominialidade do imóvel, o 
INCRA pode propor o pagamento em juízo". Há respaldo legal para 
essa perspectiva. 

Um caso exemplar: certo dia, o proprietário da Fazenda Porto Novo, 
no Jequitinhonha, dormiu de posse de 400ha e acordou com a posse 
de 6.000ha, graças a uma ação de revisão do Juiz local. Ninguém 
provou ainda a origem daquelas terras. Há indícios de que sejam 
devolutas. E, pelo processo normal - não se está aqui questionando a 
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morosidade do INCRA -, o INCRA tem depositado os TOAs, como 
se o proprietário fosse o legítimo dono. Pode haver outros casos como 
esse. Assim sendo, a proposta do Luís Chaves é pertinente. 

O Sr. Presidente - Lerei a proposta. (- Relê a proposta do Sr. Luís 
Antônio Chaves.) 

Os companheiros favoráveis à proposta levantem os crachás. (-
Pausa.) Podem abaixá-los. Os contrários à proposta levantem os 
crachás. (- Pausa.) Aprovada a proposta. 

Proposta no 3, de Francisco Assis Alves, da Associação dos 
Perseguidos Políticos: "Incluir no próximo seminário discussão 
específica sobre a reforma agrária na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte.". Conta com 38 assinaturas. Em votação. Os companheiros 
favoráveis levantem seus crachás. (- Pausa.) Podem abaixá-los. Os 
contrários levantem os crachás. (- Pausa.) Aprovada a proposta. 

Farei uma sugestão para evitar que, depois de aprovada a proposta, 
não deixemos de realizá-la. Sugiro que a Comissão de Política 
Agropecuária e Agroindustrial promova audiência pública sobre a 
reforma agrária na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Com a palavra, o Sr. Garcia. 
O Sr. Evariste Garcia de Mattos - E acrescento: com a presença da 

EMATER e do Comando da Polícia Militar, para impedir a violência. 
Em Belo Horizonte há tiroteios dentro de ônibus, acarretando a morte 
de muitas pessoas. Solicito urgência, já que a proposta é muito 
importante. 

O Sr. Presidente - Francisco, a proposta de realização de seminário 
pode ser trocada pela de audiência pública da Comissão? 

O Sr. Francisco de Assis Alves - Sinto-me muito honrado. Existem 
milhares de pessoas vindas do interior na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, as quais não dispõem de informações sobre o 
movimento. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Como o Deputado Padre João é membro da 
Comissão de Política Agropecuária, passo-lhe a responsabilidade de 
fazer o requerimento solicitando discussão da reforma agrária na 
região metropolitana, com o convite aos órgãos responsáveis. Em vez 
de seminário, a Comissão realizaria audiência pública. Os favoráveis à 
proposta levantem seus crachás. (- Pausa.) Aprovada. 

Item 4 - Estabelecimento de política de reforma agrária no Estado de 
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Minas Gerais. Francisco de Paula Neto, do INCRA. Com a palavra, 
o Sr. Francisco. 

O Sr. Francisco de Paula Neto - Essa é uma das razões da 
realização do fórum: desenvolver para o Estado política de reforma 
agrária. Não sabemos qual é a política de reforma agrária de Minas. 
Tudo o que se extraiu como proposta faz parte da política. 
Evidentemente, existe um plano nacional, mas o Estado não 
apresenta política própria. Como estabelecer regras gerais, sem 
serem regulamentadas no âmbito específico? 

O Sr. Presidente - Sugiro o estabelecimento de reforma agrária em 
Minas Gerais embasada nesse documento, fruto do seminário. 

Com a palavra, o Sr. João José. 
O Sr. João José de Carvalho - A Secretaria de Reforma Agrária 

pretende estabelecer o projeto em 2004. 
Aliás, há uma moção em que se solicita ao Governador do Estado 

que aprove a emenda do Deputado Rogério Correia e, 
conseqüentemente o ITER tenha numerário sufitiente para que a 
Secretaria possa implementar essa política de reforma agrária que o 
Secretário pretende elaborar no ano que vem. 

O Sr. Presidente - Está aprovada, com esse destaque, a política de 
reforma agrária embasada nesse documento. 

Terminamos esta parte e vamos colocar em votação o texto final, 
com as emendas aprovadas. Os companheiros favoráveis ao 
documento completo, com as emendas aprovadas, levantem os 
crachás. (- Pausa.) Podem abaixar. Os companheiros contrários ao 
documento levantem os crachás. (- Pausa.) Aprovado, por 
unanimidade, o documento. 

Vou solicitar à equipe técnica que agende com o Governador do 
Estado e também com o Presidente do ITER, o Presidente Nacional 
do INCRA e o Ministro da Reforma Agrária, Miguel Rosseto, a entrega 
do documento ora aprovado. Será eleita uma comissão para 
acompanhar o resultado do fórum. Vamos entregar o documento ao 
Deputado Padre João, Vice-Presidente da Comissão de Política 
Agropecuária, que o receberá em nome do Presidente Mauri Torres. 
Vamos à moção: "Nós, delegadas e delegados ao Fórum Técnico 
Reforma Agrária em Minas: Impasses e Perspectivas, consideramos 
um avanço para a reforma agrária em Minas Gerais a criação da 
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Secretaria Extraordinária. Entretanto, para que ela possa cumprir o 
compromisso de acelerar o processo de assentamento das milhares 
de famílias que lutam por um pedaço de terra, gerando ocupação e 
renda, diminuindo os conflitos sociais, é preciso que a mesma esteja 
estruturada com dotação orçamentária para, minimamente, contribuir 
no processo. Nesse sentido, apoiamos as duas iniciativas 
apresentadas pelo Bloco PT-PCdoB e solicitamos desta Casa e do 
Governador do Estado a aprovação das suas proposições: a primeira, 
feita por meio da Emenda no 937, ao orçamento, aumentando o 
orçamento do ITER para 2004, passando dos previstos 
R$1.000.000,00 para R$1 0.000.000,00. A segunda, reivindicando do 
Governador Aécio Neves a contrapartida da COPASA-MG no 
convênio assinado com o INCRA para viabilizar o abastecimento de 
água para os assentamentos. Lembramos que, caso a COPASA-MG 
não cumpra a sua parte no acordo, o dinheiro que já está disponível 
no INCRA retornará para o órgão em Brasília, inviabilizando 
importantes obras de infra-estrutura nos assentamentos de Minas 
Gerais". Foi essa a moção apresentada, a partir de diversas 
assinaturas dos movimentos sociais. 

Colocarei em votação essa moção, que também será entregue ao 
Líder do Governo e ao Governador, para a aprovação das duas 
iniciativas do Bloco PT-PCdoB. Os companheiros favoráveis à moção, 
por favor, levantem os crachás. (- Pausa.) Contrários. (- Pausa.) 
Abstenção. (- Pausa.) Então, está aprovada, por unanimidade, a 
moção. A outra possui o mesmo conteúdo. Então, já está aprovada, e 
quero só ressaltar que a emenda é de autoria do Bloco PT-PCdoB, 
não é de minha autoria. 

Eleição da Comissão de Representação 
O Sr. Presidente - Proposta para a comissão de representação. A 

que lerei em primeiro lugar foi feita pela comissão organizadora do 
fórum. São 13 membros: Central Única dos Trabalhadores - CUT -; 
Centro de Documentação Elói Ferreira da Silva - CEDEFS -; 
Comissão Pastoral da Terra- CPT -; Federação dos Trabalhadores da 
Agricultura do Estado de Minas Gerais - FETAEMG -; Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA -; Instituto 
Estadual de Florestas - IEF -; Instituto de Terras do Estado de Minas 
Gerais - ITER -; Liga Operária e Camponesa - LOC -; Ministério 
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Público de Minas Gerais; Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra - MST -; Movimento Terra, Trabalho e Liberdade - MTL -; 
Secretaria Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária - SEARA 
-; Vara de Conflitos Agrários do Estado de Minas Gerais. 

A outra tem as seguintes entidades: PCdoB, Conselho Municipal de 
Saúde de Belo Horizonte, Conselho Comunitário de Segurança -
CONSEP -, MTL, CUT, MST e CPT. Deveríamos incluir na primeira 
proposta os três que ficaram de fora. Assim, ela ficaria com 16 
membros. Seriam incluídos o CONSEP e o Conselho Municipal de 
Saúde. Sugeriria, para não indicarmos apenas um partido, o PCdoB, 
que todos que integraram este fórum fossem convidados para a 
entrega dos documentos. 

O Sr. Evaristo Garcia de Mattos - Ressalvamos que é importante 
consultar as entidades, para saber se têm nome melhor que o nosso 
para representá-la. 

O Sr. Presidente - Essa foi uma proposta da comissão organizadora 
e pode ser acrescida. Uma sugestão acrescentou dois integrantes: o 
Conselho Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Segurança. 

O Sr. Evaristo Garcia de Mattos - Apresentamos nosso nome, mas 
se a entidade não concordar, pode indicar outra pessoa. 

O Sr. Presidente - Cada entidade indicará um nome. 
O Sr. Evaristo Garcia de Mattos - Talvez queiram colocar alguém 

com projeção política. 
O Sr. Presidente - Estamos aprovando as entidades, são 15 

entidades. Os partidos políticos, se quiserem se fazer representar, 
também farão parte. Essas 15 entidades deverão enviar seus nomes 
no prazo de uma semana para gpi@almg.gov.br. 

Entrega do Documento Final 
O Sr. Presidente - Convido os representantes das 15 entidades para 

que façam a entrega do documento ao Deputado Padre João. Convido 
também Marcos Helênio, do INCRA, e Luís Chaves, do ITER, para 
que participem da entrega solene do documento, que, posteriormente, 
será entregue ao Ministro, ao Presidente do INCRA e ao Governador 
do Estado. 

Agradeço a presença de todos. Tenho certeza de que este fórum foi 
extremamente produtivo. Esperamos que a comissão de 
representação acompanhe e cobre das autoridades da Assembléia 
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Legislativa a execução das metas aqui estabelecidas, visto que a 
reforma agrária é, sem dúvida, a principal reforma de que o Brasil 
precisa. 

O Sr. Marcos Helênio - Em nome da comissão que foi 
democraticamente eleita, formalizamos a entrega do documento final 
deste fórum técnico de reforma agrária, que dará substância à criação 
de um plano estadual de reforma agrária, de forma participativa e 
democrática. 

Registramos, de maneira muito positiva, a participação, o patrocínio 
da Assembléia Legislativa, a competência de seus assessores, 
principalmente a Míriam e o Juscelino, que coordenaram os trabalhos, 
o autor da.proposta de organização deste fórum, Deputado Rogério 
Correia, e as Bancadas do PT PcdoB, com o apoio de todos os 
partidos da Casa. Este fórum técnico representará uma transformação 
substancial para Minas Gerais, que foi o primeiro Estado a discutir o 
Plano Nacional da Reforma Agrária. 

Foi anunciado pelo Presidente Lula, na sexta-feira, o Plano Nacional 
da Reforma Agrária, e, na segunda-feira, já o discutíamos. 
Apresentaremos, em tempo recorde, o Plano Estadual da Reforma 
Agrária. Estão de parabéns os movimentos sociais de luta pela terra 
assim como as entidades representativas que aqui compareceram, 
bem como a imprensa, que deu ampla cobertura ao evento. 

Que tenhamos uma reforma agrária com democratização de acesso 
à terra e justiça social, no combate ao latifúndio improdutivo. 
Obrigado. 

- Procede-se à entrega do documento final, cujo teor é o seguinte: 
Relatório Final do Fórum Técnico 

Reforma Agrária em Minas- Impasses e Perspectivas 
Processo e procedimentos de reforma agrária 

1 Utilização do instituto da desapropriação como principal 
instrumento de acesso à terra para fins de reforma agrária. 

2 - Condução do processo de desapropriação com base em todos os 
requisitos da função social da propriedade - econômico, ecológico-
ambiental e social -, e não só no relativo à produtividade. Da mesma 
forma, a concessão de liminares e o julgamento procedente das ações 
possessórias coletivas deverão ficar condicionados ao cumprimento 
de todos esses requisitos relativos à função social da propriedade . 
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Nesse último caso, o lncra deverá ser oficiado, pelo juiz agrário 
estadual, podendo dar início ao processo de desapropriação do imóvel 
para fins de reforma agrária. 

3 - Criação de alternativas para a notificação dos proprietários sobre 
vistoria, como a publicação de edital em jornais, afixação de cópias 
dos editais nas prefeituras, fóruns, etc., de forma a facilitar a condução 
do processo administrativo. Integração do lncra com a Receita Federal 
para fornecimento de dados dos proprietários dos imóveis. 

4 - Revisão, pelo lncra, do fluxo do processo administrativo de 
desapropriação, de forma a torná-lo mais célere, econômico e eficaz. 

5 - Divulgação diária, pelo lncra, inclusive por meio da Internet, das 
informações relativas à tramitação dos processos de desapropriação, 
nos níveis administrativo e judicial. 

6 - Resgate das vastas dimensões de terras devolutas estaduais que 
se encontram em mãos de particulares, em razão de contratos de 
arrendamento e outros títulos, destinando-as à reforma agrária. 

7 - Promoção de parceria entre o lter, o lncra e os movimentos 
sociais para promoção de ações discriminatórias, objetivando 
arrecadar as terras devolutas apropriadas irregularmente e destiná-las 
à reforma agrária. 

8 - Participação dos movimentos sociais com atuação em Minas 
Gerais na definição das metas do Estado no Plano Nacional de 
Reforma Agrária. 

9 - Estabelecimento das metas e do orçamento para a reforma 
agrária em Minas Gerais, considerando o Plano Nacional de Reforma 
Agrária e a demanda existente, hoje de no mínimo 15 mil famílias 
acampadas. 

1 O - Adoção preferencial, por parte do Poder Judiciário Federal, de 
resolução conciliada dos processos judiciais afetos ao programa de 
reforma agrária, inclusive e especialmente nas ações cautelares 
ajuizadas com objetivo de impedir as desapropriações. 

11 - Prioridade e maior celeridade no julgamento das ações judiciais 
afetas à reforma agrária, dada a sua repercussão social. 

12 - Permissão de averbação da área de reserva legal dos imóveis 
desapropriados para fins de reforma agrana, com base 
exclusivamente na imissão de posse pelo poder expropriante, de 
forma a conferir celeridade à implantação dos projetos de 
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assentamento. 

13 - Concessão dos créditos outorgados aos beneficiários do 
programa de reforma agrária com maior rapidez e aumento dos 
valores (linhas PRONAF). 

14 Criação de uma agência do lncra-Ministério do 
Desenvolvimento Agrário destinada exclusivamente a tratar dos 
recursos e dívidas dos assentados, tendo em vista que o governo 
federal já criou uma autarquia específica para tratar do assunto, ligada 
ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

15 - Criação de comissões interinstitucionais dos órgãos estatais 
federais e estaduais com atuação no processo de reforma agrária, a 
fim de facilitar o diálogo mútuo e a conseqüente agilização dos 
processos de arrecadação de áreas e de implantação dos projetos de 
assentamento. 

16 - Unificação dos programas de atuação integrada entre o lncra e 
as universidades, visando potencializar sua capacidade operacional. 

17 - Revisão, pelo lncra, dos procedimentos de criação, instalação e 
consolidação dos projetos de assentamento, adequando-os às 
exigências ambientais. 

18 - Liberação, nos três próximos anos dos governos estadual e 
federal, da quantia relativa ao passivo de obras de infra-estrutura, 
água e energia elétrica nos projetos de assentamento, que hoje chega 
a R$ 30 milhões, independentemente dos recursos previstos para 
novos assentamentos. 

19 - Solicitação ao Governador do Estado para que reitere ao 
Capam e aos dirigentes da CEMIG, COPASA, IEF e IMA a 
necessidade de se estreitar a cooperação desses órgãos com o lncra 
para viabilizar a reforma agrária. 

20 - Citação de todos os requeridos em caso de desocupação de 
imóveis rurais em virtude de concessão de liminares em ações 
possessórias coletivas, a fim de permitir maior proteção e segurança 
aos trabalhadores rurais. 

21 - Convocação, pelo presidente da República, de um fórum 
nacional para o debate dos seguintes temas: soberania, 
desenvolvimento econômico com harmonia entre produção urbana e 
rural, progresso social. 

Meio ambiente e reforma agrária 
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22 - Simplificação do processo e dos procedimentos para o 

licenciamento ambiental dos assentamentos para fins de reforma 
agrária, pela alteração da Deliberação Normativa no 44, conferindo-se 
duas licenças ambientais: a Licença Prévia/Instalação - LPI - e a 
Licença de Operação- LO. 

23 - Criação de uma comissão paritária, com representação 
governamental e não governamental, composta por INCRA, IEF, 
IGAM, EMA TER, SEMAD, Comissão de Meio Ambiente e movimentos 
sociais com atuação nas questões ambientais e agrárias, destinada à 
elaboração de uma minuta de alteração da Deliberação Normativa no 
44, a ser encaminhada ao COPAM no prazo máximo de um mês, a 
partir desta data. 

Movimentos sociais e reforma agrária 
Gestão do Território para o Desenvolvimento Agrário 

24 - Gestão da estrutura fundiária pelos órgãos públicos executores 
dos programas nacional e estadual de reforma agrária (INCRA e 
ITER), pelo desenvolvimento das seguintes ações: 

a) discriminação, arrecadação e destinação para reforma agrária de 
terras presumivelmente devolutas, terras públicas griladas e terras 
particulares que não cumprem função social; 

b) atualização permanente, também em termos gráficos, do cadastro 
de terras públicas, dos imóveis rurais de proprietários, de 
arrendatários e posseiros, destinando-se recursos orçamentários 
suficientes para o órgão de terras estadual, com gestão autônoma dos 
seus próprios recursos; 

c) implantação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais - CNIR -, 
para o efetivo, sistemático e rigoroso processo de ocupação e 
utilização da terra rural nos territórios mineiro e brasileiro; 

d) realização, com base no art. 2° da Lei n° 10.267, de 2001, das 
revisões gerais de cadastros de imóveis rurais, estabelecidos pela Lei 
n° 4.504, de 1964, para fins de recadastramento e aprimoramento do 
Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR -; 

e) fiscalização fundiária sistemática sobre os imóveis classificados 
como grande propriedade improdutiva; 

f) aparelhamento institucional (criação de unidade administrativa de 
cartografia, sensoriamento remoto), tecnológico (banco de dados, 
mapoteca) e de pessoal (concurso público) para a gestão cadastral do 
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território e das terras estaduais; 

g) cooperação e integração com as políticas públicas 
complementares às ações básicas da reforma agrana por meio de 
pareceria como IBAMA/FEAM, EMBRAPA/EPAMIG, Ministérios e 
Secretarias de Estado, como Cidades-Desenvolvimento Econômico, 
Educação, Saúde, Minas e Energia-CEMIG; 

25 - implantação de cadastro literal e gráfico para toda a malha 
fundiária do Estado, em curto prazo; 

26 - mapeamento de áreas reformadas, de áreas prioritárias e de 
especial interesse para a política de reforma agrária; geração de 
mapas temáticos consistentes que dêem agilidade ao processo de 
obtenção de terras e auxiliem os programas de desenvolvimento 
territorial de iniciativa do Governo Federal - Ministério Extraordinário 
de Segurança Alimentar e Ministério de Defesa Agrária-, centrados no 
reordenamento e na organização do espaço agrário-territorial, 
levando-se em conta a realidade das famílias de trabalhadores rurais 
sem terra, que fazem luta política pelo direito de acesso à terra. 

27 - Articulação política para o descontingenciamento do orçamento 
do INCRA para 2003. 

28 - Execução financeira de todo o orçamento de 2003 até 
dezembro. 

29 - Articulação política para autorização de concurso público, 
visando à contratação de procuradores e técnicos nas áreas de 
agronomia, agrimensura, social e administrativa, já apresentado pela 
Presidência do INCRA ao Ministro do Desenvolvimento Agrário. 

Defesa e Promoção dos Direitos Humanos no Campo 
30 - Combate às milícias armadas no território mineiro e às demais 

formas e estratégias de violência no campo por parte dos 
latifundiários, por meio de uma força-tarefa coordenada pela Justiça 
Federal, uma vez que os representantes locais, na sua maioria, não 
cumprem as leis, já que são controlados por latifundiários e 
empresários da região. 

31 - Realização de estudos - ciclos de debates, fóruns técnicos, 
audiências públicas - para a adequação da legislação agrária à 
realidade fundiária, econômica, social e ambiental do Estado. 

32 - Apoio às famílias acampadas em luta pela terra em todo o 
território mineiro. Execução do programa de segurança alimentar nos 
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33 - Garantia de assistência jurídica efetiva a todas as famílias 
acampadas, garantindo-se, para tanto, a criação e o aparelhamento 
de defensoria pública especializada em feitos agrários, com atuação 
em todo o Estado. 

34 - Apoio, por parte das organizações dos trabalhadores e 
trabalhadoras assentados, para realização de campanha de 
documentação das mulheres trabalhadoras rurais. 

35 - Garantia de participação no planejamento, no desenvolvimento 
e na avaliação dos planos operacionais do INCRA e do ITER, por 
meio de instrumentos e métodos eficazes como encontros, 
seminários, oficinas e audiências públicas. 

36 - Revogação da Medida Provisória no 2.183, de 2001, que impede 
a vistoria de áreas ocupadas por dois anos, por ser a ocupação de 
terras uma manifestação popular e legítima dos camponeses sem 
terra. 

37 - Convocação, pela Assembléia Legislativa, do titular da 
Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, para 
discussão da questão da moradia digna no campo. 

Obtenção de Terras que não Cumprem Função Social 
38 - Maior celeridade no processo técnico de desapropriação, como 

instrumento básico de obtenção de terras para fins de reforma agrária. 
39 - Maior celeridade, por parte do INCRA, na arrecadação de terras 

em Minas Gerais, tendo em vista a existência de cerca de 1 O milhões 
de hectares em 6.661 grandes propriedades rurais no Estado, 
passíveis de desapropriação para fins de reforma agrária, conforme o 
Cadastro Nacional de Imóveis Rurais- CNIR -, INCRA, 2003. 

40 - Criação de equipe técnica exclusiva com o objetivo de auxiliar o 
INCRA na realização de medições, pesquisas cartoriais e outros 
levantamentos pertinentes, bem como o cumprimento da função social 
da propriedade, tendo em vista que cerca de 18,9% do território 
mineiro não estão cadastrados no INCRA, segundo dados do 
Cadastro Nacional de Imóveis Rurais- CNIR- INCRA, 2003. 

41 - Atualização dos índices Grau de Utilização da Terra - GUT- e 
Grau de Eficiência da Exploração - GEE - pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, objetivando ampliar o universo de áreas 
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para fins de reforma agrária, e revogação da Instrução Normativa, 
INCRA, 11/2003. 

42 - Instituição do limite máximo constitucional da propriedade rural. 
43 - Revisão, pelo INCRA, de normas de execução, portarias e 

instruções normativas, a fim de agilizar o processo de obtenção de 
terras por meio de desapropriação. 

44 - Regularização das terras pertencentes às comunidades 
tradicionais, a exemplo das indígenas, quilombolas e ribeirinhas, e 
daquelas atingidas por barragens, priorizando-se as áreas de conflito. 

45 - Retorno ao patrimônio público, por meio de rito sumaríssimo, 
das terras griladas ou com título duvidoso e daquelas cedidas a 
empresas por comodato, ao final de sua vigência, assegurando-se 
que a Justiça Federal cumpra a legislação, imitindo o INCRA na posse 
dos imóveis desapropriados, no prazo máximo de 48 horas após 
ajuizamento das ações. 

46 - Redução do tamanho dos módulos fiscais, respeitadas as 
diversidades regionais e ouvidos os movimentos organizados atuantes 
no território, a fim de alterar o tamanho das áreas para fins de 
desapropriação. 

47 - Oficialização, pelo INCRA, ao movimento que reivindica uma 
área, sobre a data e o horário em que o perito indicado pelo juízo fará 
os trabalhos técnicos. 
Modos de implantação e desenvolvimento de (novos) assentamentos 
48 - Estabelecimento de nova metodologia para implantação dos 

projetos de assentamento, que rompa o isolamento e a 
descontinuidade na instalação de infra-estrutura, execução de 
serviços e liberação de créditos. 

49 - Implantação ou readequação dos centros tecnológicos regionais 
- EMBRAPA-CETEC) -, para apoiarem o desenvolvimento de métodos 
racionais e ecológicos para os processos produtivos da agricultura 
familiar. 

50 - Identificação e caracterização da situação dos recursos 
ambientais do imóvel rural, por ocasião da vistoria preliminar, 
considerando-se principalmente as áreas de reserva legal e de 
preservação permanente, as áreas degradadas e a situação dos 
recursos hídricos. 

51 - Aumento do valor do crédito-habitação, destinado a cada 

~------------~------------~ 



703 
assentado, para um mínimo de R$7.500,00, para que se possa dar 
mais dignidade às pessoas. A Companhia de Habitação do Estado de 
Minas Gerais - COHAB-MG - deverá contribuir para os programas 
habitacionais dos assentamentos. 

Recuperação dos assentamentos existentes 
52 - Redução a zero do passivo com infra-estrutura básica: água, 

estrada e energia nos assentamentos implantados pelo INCRA em 
Minas Gerais. 

53 - Garantia de assistência técnica em todos os projetos de 
assentamento- PAs. 

54 - Garantia, para todos os PAs, de elaboração, em modelos 
participativos, de planos de desenvolvimento dos assentamentos e 
planos de recuperação de assentamentos, com base na definição de 
novas matrizes produtivas - agroecológicas e solidárias -, que 
garantam o desenvolvimento socioterritorial das áreas reformadas, 
priorizando-se o programa de reforma agrária. 

55 - Garantia de infra-estrutura produtiva para que os assentados 
possam benefeciar, armazenar e comercializar a produção no 
Programa Fome Zero. 

56 - Retomada de lotes abandonados e/ou ocupados irregularmente 
nos PAs. Elaboração de norma nacional com os procedimentos para 
esses casos. A maioria dos compradores dispõe de recursos para 
aquisição e, injustamente, desrespeita a fila dos que aguardam em 
acampamentos há anos. Realização, pelo lncra, de campanha 
educativa, em parceria com os movimentos sociais, contra a venda de 
lotes em áreas de reforma agrária. 

57 - Ações específicas e efetivas para os PAs do Semi-Árido mineiro 
e criação do seguro agrícola nessa região. 

58 - Aplicação de recursos financeiros constantes no orçamento do 
ITER para 2003 para implantação de empreendimentos econõmicos 
solidários -agroindústrias -até dezembro. 

59 - Cooperação e apoio técnico, jurídico e social para a constituição 
de associações e cooperativas nos PAs. 

60 - Implantação ou readequação dos centros tecnológicos 
regionais, para com a finalidade de apoiar o desenvolvimento de 
métodos racionais e ecológicos para os processos produtivos da 
agricultura familiar. 
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61 - Levantamento rigoroso dos recursos públicos e das ações 

realizadas em grandes projetos, como o Projeto Jaíba, discutindo-se 
com os trabalhadores formas de recuperar tais investimentos, em 
atendimento às famílias que residem e trabalham nessas áreas. 

Educação e Formação de Trabalhadores 
62 - Criação de escolas-família agrícolas e apoio às já existentes e 

às que estão em fase de implantação. 
63 - Execução de projetos de alfabetização de jovens e adultos nos 

assentamentos e acampamentos, visando à erradicação do 
analfabetismo, e de educação infantil e de creches para o atendimento 
de crianças de O a 6 anos. 

64 - Capacitação dos trabalhadores no setor agrário, para melhor 
aproveitamento dos espaços com seus cultivares, atualizando-se em 
novas técnicas a que não têm acesso, por falta de condições 
financeiras e culturais, na maioria dos casos. 

65 - Ampliação e implantação do Pronera, com inclusão de 
transporte escolar, alimentação e material didático para os alunos. 

66 - Aumento da remuneração do monitor do Pronera para R$ 
240,00, com a possibilidade de sua contratação pelo Projeto do 
Primeiro Emprego. 

67 • Implantação de grade curricular diferenciada nas escolas 
públicas dos assentamentos. 

68 - Realização de campanhas de educação sanitária junto às 
famílias do campo. 

Propostas baseadas nos documentos "Vida Digna no Campo", do 
programa de Governo Lula Presidente, e "Carta da Terra", do Fórum 

Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo 
"Vida Digna no Campo" 

69 - Implantação de um novo modelo de desenvolvimento rural e 
agrícola, com a implementação de um amplo (não atomizado) Plano 
Nacional de Reforma Agrária, centrado na definição de áreas 
reformadas orientadoras do reordenamento do espaço territorial do 
país, via zoneamento econômico e agro-ecológico. 

70 · Implantação do Plano Nacional de Reforma Agrária como forma 
de gerar postos de trabalho no campo e contribuir para as políticas de 
soberania alimentar. 

71 - Dinamização, pela reforma agrária, das economias locais e 
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72 - Reforma agrária assumida como prioridade estratégica nos 
níveis federal e estadual. 

"Carta da Terra" 
73 - Implantação de uma reforma agrária ampla, com fortalecimento 

da agricultura familiar. 
74 - Garantia, pela reforma agrária, do direito ao trabalho para a 

população rural, historicamente excluída, e da produção de alimentos 
para o mercado interno, estruturando o caminho para a soberania 
alimentar do País. 

75 - Implantação de um Plano Nacional de Reforma Agrária que 
altere radicalmente o atual modelo agropecuário, excludente, 
predatório e concentrado r de terra, renda e poder. 

76 - Desapropriação dos latifúndios como caminho institucional para 
garantir a função social da terra. 

77 - Seqüestro e confisco, com expropriação,' e criação de rito 
sumário para todas as terras e imóveis onde houver cultivo, refino ou 
comércio de plantas psicotrópicas utilizadas para fins ilícitos, bem 
como para aquelas terras usadas para contrabando e adquiridas 
mediante práticas ilegais, passando o lncra a ser o fiel depositário dos 
imóveis. 

78 - Seqüestro e confisco, com expropriação, e criação de rito 
sumário para todas as terras e imóveis onde houver trabalho escravo, 
trabalho degradante e exploração infantil, passando o lncra a ser o fiel 
depositário dos imóveis. 

79 - Demarcação e titulação das terras indígenas e quilombolas. 
80- Respeito às diversidades socioterritoriais e regionais (semi-árido 

e cerrado}. 
81 - Assistência técnica pública, gratuita e de qualidade para todos 

os trabalhadores do campo. 
82 - Garantia de preços mínimos justos e de comercialização da 

produção. 
83 - Implantação de agroindústrias populares, nas diversas formas 

cooperativas e associativas, nos municípios do interior e nos 
assentamentos de cada região; destinação prioritária de recursos 
públicos para tais agroindústrias promoverem a interiorização do 
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desenvolvimento e da economia solidária. 

84 - Produção de sementes pelos próprios agricultores e 
agricultoras, com incentivo às iniciativas populares de resgate das 
sementes crioulas, como forma de garantir as sementes como 
patrimônio da humanidade. Para tanto, que seja combatido o 
patenteamento de seres vivos, a liberação da produção comercial e o 
uso de sementes transgênicas, que, além de nocivas ao meio 
ambiente e à saúde humana, são indutoras de monopólio, que destrói 
a soberania dos agricultores. 

85 - Desenvolvimento e disseminação de novas técnicas agrícolas 
não agressivas ao meio ambiente, implantando-se sistemas 
agropecuários sustentáveis que eliminem o uso de agrotóxicos, a 
preservação dos recursos hídricos e a democratização do acesso a 
fontes e mananciais de águas como bens públicos e patrimônio da 
sociedade, com penalidade para quem não obedecer ao disposto 
neste inciso, na forma da lei de crime ambiental. 

86 - Implementação das diretrizes operacionais para a educação 
básica - aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - nas 
escolas no campo, localizadas prioritariamente nos projetos de 
assentamento, comunidades e distritos rurais. Reforço à utilização de 
práticas de educação ambiental que tenham como referência a terra, a 
água, a organização e a cultura do campo, facilitando-se o acesso às 
escolas e combatendo-se o analfabetismo. 

87 - Garantia de igualdade de oportunidades e de direitos para 
mulheres e jovens. 

88 - Desenvolvimento de políticas regionais, com ênfase no 
desenvolvimento de políticas de convivência com o semi-árido 
brasileiro. 

89 - Fortalecimento da solidariedade entre os povos do continente 
latino-americano; posicionamento contrário à criação da Área de Livre 
Comércio das Américas (Aica). 

90 - Estruturação e organização dos órgãos públicos competentes 
para viabilizarem o Plano Nacional de Reforma Agrária. 

Legislação Agrária 
91 - Criação de comissão especial na Assembléia Legislativa para 

estudar, em conjunto com o lter, o lncra e os movimentos sociais, as 
proposições de iniciativa dos parlamentares e da Secretaria de Estado 
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de Assuntos para Reforma Agrária relativas a terras públicas e 
devolutas, incluindo-se a questão das terras dos remanescentes de 
quilombos, visando a: 

a) reformulação da Lei no 11.020, de 1993, à luz das realidades 
social, ambiental, administrativa e fundiária do Estado; 

b) consolidação da legislação fundiária existente. 
c) apresentação de proposta para a política de reforma agrária no 

Estado, embasada neste documento. 
92 - Estruturação do órgão estadual de terras e atribuição a ele de 

competência para propositura de ações discriminatórias de que trata a 
Lei Federal no 6.383, de 7/12/76. 

93 - Inclusão, na comissão multidisciplinar de que trata a Lei no 
13.800, de 26/12/2000 (concessão de ilhas em terras públicas e 
devolutas), de representante do órgão estadual de terras e dos 
movimentos sociais. 

94 - Isenção de custas e emolumentos para o órgão estadual de 
terras, para fins de transcrição, averbação e expedição de certidões 
em cartórios de imóveis. 

95 - Autorização para os servidores do órgão estadual de terras 
terem acesso direto a livros, registros e informações, no exercício de 
sua função, em cartórios de registros, cartórios judiciais e arquivos 
públicos. 

96 - Autorização para o diretor do órgão estadual de terras expedir 
portaria de medição ou vistoria, quando fundada em indícios de 
devolutividade de determinada área, mediante notificação prévia de 
três dias, pessoalmente ou por edital, sendo-lhe possibilitada a 
requisição de força policial. 

97 - Possibilidade de o lncra, mediante convênio, repassar os títulos 
da dívida agrária para o Estado, para fins de pagamento das 
benfeitorias nas ações discriminatórias. 

98 - Estruturação da Vara Ágrária com um número maior de juízes, 
atribuindo-lhe competência para conhecer e julgar as ações 
discriminatórias e reivindicatórias. 

99 Exigência apenas da licença simplificada para os 
assentamentos rurais com até 50 famílias. 

100 - Responsabilização dos expropriados pelas degradações 
ambientais, de forma a que respondam por elas, por meio de 
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101 - Redução, para 45 dias, do prazo para análise e 
pronunciamento do órgão ambiental sobre pedido de licença 
ambiental dos assentamentos. 

102 - Indicação, nas ações que demandem perícia judicial estadual 
e federal, de profissionais de universidades e outros órgãos públicos, 
com especialidade na respectiva área. 

103 - Dispensa de outorga para as captações destinadas ao 
abastecimento de água das comunidades dos assentamentos rurais, 
que ficarão sujeitas apenas a cadastro (local da captação e vazão 
requerida) no IGAM. 

104 - Titulação, pelo Estado, de posses com áreas compatíveis com 
o módulo fiscal, de forma a garantir a sustentabilidade dos 
assentamentos e evitar a disseminação de minifúndios. 

105 - Isenção de cobrança de taxas nos processos de análise e 
concessão de licenças ambientais para os assentamentos. 

106 - Realização de perícia judicial para aferição da produtividade 
do imóvel, considerando o mesmo período da vistoria do INCRA. 

107 - Criação conjunta, pelo lbama e pelo I E F, com participação dos 
assentados, de um projeto de reflorestamento ecológico e ambiental, 
destinado ao plantio .de árvores para fabricação de móveis, nas 
variedades de mogno, cedro, castanheira, ipê e cerejeira, entre outras 
espécies. O plano tem por objetivo garantir uma fonte de renda 
sustentável para os assentados. O cultivo e a comercialização 
deverão ser controlados por órgão ambiental. 

108 - Obrigatoriedade, nos processos de desapropriação em 
andamento em que houver indícios de áreas devolutas levantadas 
pelo ITER, com ações ajuizadas pelo Estado, de depósito em juízo 
dos Títulos da Dívida Agrária - TDAs - referentes a essas terras, até 
que a justiça decida sobre a dominialidade do imóvel. 

109 - Realização de audiência pública da Comissão de Política 
Agropecuária e Agroindustrial da Assembléia Legislativa para debater 
a reforma agrária na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

11 O - Estabelecimento de uma política de reforma agrária no Estado 
de Minas Gerais, embasada neste documento. 

Moção 
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Nós, delegados do Fórum Técnico Reforma Agrária em Minas 

Gerais - Impasse e Perspectivas, consideramos um avanço para a 
reforma agrana em Minas Gerais a criação da Secretaria 
Extraordinária. Entretanto, para que possa cumprir o compromisso de 
acelerar o processo de assentamento das milhares de famílias que 
lutam por um pedaço de terra, gerando ocupação e renda e 
diminuindo os conflitos sociais, é preciso que ela seja estruturada, 
com dotação orçamentária para, minimamente, contribuir no processo. 

Assim, apoiamos as duas iniciativas apresentadas pelo Bloco PT-
PCdoB e solicitamos desta Casa e do Governador do Estado a sua 
aprovação. A primeira, por meio da Emenda no 937 ao projeto de lei 
orçamentária, aumenta o orçamento do ITER para 2004 de 
R$1.000.000,00 para R$1 0.000.000,00. 

A segunda reivindica junto ao Governador Aécio Neves a 
contrapartida da COPASA-MG no convênio assinado com o INCRA, 
para viabilizar o abastecimento de água para os assentamentos. 
Lembramos que, caso a COPASA-MG não cumpra sua parte no 
acordo, o dinheiro que já está disponível no INCRA retornará para o 
órgão responsável em Brasília, inviabilizando a realização de 
importantes obras de infra-estrutura nos assentamentos. 

Palavras do Sr. Presidente 
O Sr. Presidente (Deputado Padre João) Dispenso os 

cumprimentos pessoais, na certeza de que todos o merecem por sua 
efetiva participação neste fórum. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem procurado 
estar sempre presente nos grandes debates de interesse do Estado e 
do País. E exerce esse papel oferecendo sua experiência e sua 
estrutura para promover eventos como este, abrindo espaço para as 
diversas manifestações e demandas sobre o tema em pauta. 

Como· é de praxe em eventos dessa natureza, organizamos e 
realizamos este fórum técnico em parceria com entidades 
representativas do setor público e da sociedade civil vinculadas ao 
assunto, com o objetivo de tornar a discussão o mais abrangente 
possível, com espaço para exposição e defesa dos diversos 
interesses em questão. 

O objetivo deste fórum, que contou com quase 500 pessoas 
inscritas, foi contribuir para o aprofundamento do debate sobre a 
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reforma agrária, abrindo espaço para a divulgação de informações, 
o esclarecimento de pontos específicos e a livre manifestação de 
idéias e propostas divergentes, contextualizando o tema na realidade 
brasileira e focando-o, mais precisamente, nos entraves ao programa 
de reforma agrária no Estado. Apesar dos pontos divergentes, 
testemunhamos a convergência na aprovação unãnime do relatório 
final. 

Para que tivéssemos elementos substanciais para ancorar tais 
discussões, contamos com os estudos e as proposições preliminares 
elaboradas pelos coordenadores dos grupos de trabalho, ponto de 
partida para as propostas que chegaram a esta sessão plenária. 

Temos certeza de que o documento final, resultante das palestras e 
dos debates do fórum e desta sessão plenária de encerramento, 
contém valiosas contribuições, que serão encaminhadas aos órgãos 
competentes desta Casa e ao Governo do Estado, para subsidiar as 
discussões e as decisões sobre o assunto. 

Gostaríamos de ressaltar a participação que tiveram o Deputado 
Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem à realização 
deste evento, e os Deputados Gil Pereira e Luiz Humberto Carneiro, 
coordenadores dos debates. Ressaltamos ainda a participação efetiva 
do INCRA e do ITER, tanto por meio de seus funcionários como dos 
próprios dirigentes, Marcos Helênio e Luis Chaves. 

Gostaríamos de agradecer também a todas as pessoas e 
instituições que ajudaram a realizar este fórum técnico, a todos os 
presentes, aos expositores e debatedores, aos coordenadores dos 
grupos de trabalho e às entidades de apoio, certos de que as 
palestras, os debates e as proposições aqui apresentadas em muito 
contribuirão para a construção da reforma agrária que pretendemos 
para o nosso Estado e para o Pais. Muito obrigado. 

A Presidência manifesta às autoridades e aos demais convidados os 
agradecimentos pela honrosa presença. 

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

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

ATA DA 26a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 18/11/2003 

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gil 
Pereira, Padre João, Doutor Viana e a Deputada Ana Maria Resende, 
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 Padre João, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matérias 
constantes na pauta e comunica o recebimento dos ofícios dos Srs. 
Marcelo Gonçalves, Secretário Extraordinário para Assuntos de 
Reforma Agrária, e José Santana de Vasconcellos, Deputado Federal, 
publicados no "Diário do Legislativo" de 15/11/2003. Passa-se à 1a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, o parecer 
pela aprovação, no 1 o turno, do Projeto de Lei no 835/2003 na forma 
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a 
Emenda no 1, que apresenta (relator: Deputado Gil Pereira); e o 
parecer pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei no 
1.158/2003 (relator: Deputado Padre João). 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 
1.790 a 1.792/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira. 
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 Doutor 
Viana, em que solicita a realização de audiência pública da Comissão 
com o objetivo de se discutir o Projeto de Lei no 639/2003, com os 
convidados que menciona; Padre João, Gil Pereira e Ana Maria 
Resende, em que solicitam seja realizada audiência pública da 
Comissão com a finalidade de se aprofundar a discussão dos Projetos 
de Lei n°s 676, 677 e 990/2003, com os convidados que menciona; e 
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Biel Rocha, em que solicita a realização de audiência pública da 
Comissão para discutir a composição, o cálculo e a possível 
negociação do débito da extinta Cooperativa Agropecuária de Argirita 
de Representação Ltda., que entrou em processo de falência. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Gil Pereira, Presidente- Doutor Viana- Ana Maria Resende. 

ATA DA 16a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO 
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 20/11/2003 

Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada 
Marília Campos e os Deputados André Quintão e Dalmo Ribeiro Silva 
(substituindo este ao Deputado Alberto Bejani, pela indicação da 
Liderança do Bloco BPSP), membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes, também, o Deputado Weliton Prado e a Deputada Maria 
Tereza Lara. Havendo número regimental, e na condição de 
Presidente, a 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 acusa o recebimento do Projeto de Lei no 
877/2003, no 1 o turno, para o qual foi designado relator o Deputado 
Elmiro Nascimento. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados os pareceres pela aprovação, no 1 o turno, dos 
Projetos de Lei n°s 830/2003 na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresenta, e pela rejeição das Emendas n°s 1 a 3, apresentadas pela 
Comissão de Constituição e Justiça, e 898/2003 na forma do 
Substitutivo no 2, que apresenta (relatora: Deputada Marília Campos). 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
Alberto Bejani, Presidente - Biel Rocha - Marília Campos. 
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ATA DA 25" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 2/12/2003 
Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Domingos Sávio, Paulo Piau, Dalmo Ribeiro Silva 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 da seguinte 
correspondência: ofícios do Sr. Antônio Augusto Anastasia, Secretário 
de Planejamento e Gestão; dos Inspetores Escolares da SER de 
Ponte Nova e do Sr. Emanuel Martins Simões Coelho, publicados em 
27/11/2003. O Presidente acusa o recebimento das seguintes 
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: 
Projetos de Lei n°s 273/2003, no 2° turno (Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva); e 1.127/2003, em 1 o turno (Deputado Dinis Pinheiro). Passa-se 
à 1 • 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, no 1 o turno, o parecer que 
conclui pela aprovação do Projeto de Lei no 19/2003 e pela rejeição da 
Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: 
Deputado Domingos Sávio). Os pareceres sobre os Projetos de Lei 
n°s 1 .083 e 44/2003 no 1 o turno deixam de ser apreciados em virtude 
de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Domingos 
Sávio. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei n° 
273/2003 no 2° turno, na forma do vencido em 1 o turno, com as 
Emendas n°s 1 e 2, o Presidente defere pedido de vista do Deputado 
Leonardo Ouintão. Os Projetos de Lei n°s 961/2003 (relatora: 
Deputada Jô Moraes) e 1.075/2003 (relator: Deputado Leonardo 
Quintão) no 1 o turno são retirados de pauta, atendendo-se a 
requerimentos dos Deputado Domingos Sávio e Leonardo Quintão, 
repectivamente, aprovados pela Comissão. 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 
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aprovado, em turno único, o relatório da Representação Popular no 
1/2003 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva), que conclui pelo não-
acatamento da proposta, entendendo que a Assembléia não deve, por 
meio de nenhuma de suas comissões, adotar medidas para apurar 
supostas irregularidades, uma vez que uma comissão do Conselho 
Estadual de Educação foi designada para o mesmo fim, e 
recomendando o encaminhamento de cópia da representação popular 
ao Conselho Estadual de Educação e ao Ministério Público. Após 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Requerimentos n°s 
1.903, 1.907, 1.948 e 1.954/2003. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, às 
15 horas, com a finalidade de se apreciarem o Projeto de Lei 
Complementar n° 44/2003 e o Projeto de Lei n° 1.083/2003; e 
amanhã, às 1 O horas, para se apreciarem o Projeto de Lei 
Complementar n° 44/2003 e os Projetos de Lei n°s 1.083 e 961/2003, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Fábio Avelar -

Jô Moraes. 
ATA DA 37• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 3/12/2003 
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Paulo Piau, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Antônio Júlio 
(substituindo este ao Deputado Leonardo Quintão, por indicação da 
Liderança do PMDB), Luiz Humberto Carneiro (substituindo o 
Deputado Fábio Avelar, por indicação da Liderança do BPSP) e 
Sidinho do Ferrotaco (substituindo o Deputado Domingos Sávio, por 
indicação da Liderança do PSDB) e a Deputada Jô Moraes, membros 
da supracitada Comissão. Está presente, também, o deputado 
Sebastião Navarro Vieira. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Sidinho do Ferrotaco, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a avaliar a atuação do 
fiscal da Superintendência da Fazenda do Vale do Rio Grande, do 
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Conselho de Contribuintes, no caso específico de autuação fiscal 
contra a Cooperativa Agropecuária dos Produtores Rurais de lturama 
Ltda. e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios 
dos Srs. Fuad Noman, Secretário de Estado de Fazenda, Roberto 
Nogueira Lima, Presidente do Conselho de Contribuinte do Estado de 
Minas Gerais, e da Sra. Sara Costa Felix Teixeira, Conselheira 
Suplente do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, justificando 
sua ausência na reunião. Passa-se à 3• Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos 
Deputados Luiz Humberto Carneiro em que solicita seja designada 
uma comissão de Deputados para se reunirem com o Governador do 
Estado a fim de discutirem a parte tributária e fiscal do Estado; Paulo 
Piau em que solicita seja formulado apelo ao Sr. Fuad Jorge Noman 
Filho, da SEF, para que se ponha fim ao processo fiscal contra a 
CAPRIL, conforme o Acórdão 15.285/2001, do Conselho de 
Contribuinte dessa Secretaria; seja encaminhada à Comissão de 
Defesa do Consumidor e do Contribuinte a documentação 
apresentada pela CAPRIL, na reunião, para análise técnica; seja 
encaminhada à Procuradoria-Geral desta casa, para análise e parecer 
correspondência do Secretário de Estado da Fazenda; e seja enviado 
ofício ao Sr. Roberto Nogueira Lima, Presidente do Conselho do 
Contribuinte de Minas Gerais, solicitando cópia das decisões 
referentes ao processo PTAIAI: 01.0001136819/99, bem como 
informações sobre a mudança de posição do Conselheiro José Luiz 
Ricardo, entre uma votação e outra, em reunião desse Conselho. A 
Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os convidados. 
Registra-se a presença do Vereador José Lúcio Neto, Presidente da 
Cooperativa Agropecuária dos Produtores Rurais de lturama L TDA -
CAPRIL; dos Srs. Gustavo Arouca, Gerente Jurídico da OCEMG, 
representando Ronaldo Sucato, Presidente da OCEMG; Celso Costa 
Moreira, Diretor Financeiro do Sindicato da Indústria de Laticínios de 
Minas Gerais; Rui Barbosa de Queiroz, da Cooperativa Agropecuária 
dos Produtores Rurais de lturama L TDA - CAPRIL -; Geosani 
Mendonça de Freitas, Assessor Jurídico e Conselheiro da CAPRIL, os 
quais são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente na 
qualidade de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece 
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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, 4 de dezembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Jô Moraes - Fábio Avelar - Antônio 

Júlio. 
ATA DA 31• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 3/12/2003 
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Jayro Lessa, José Henrique, Mauro Lobo e Sebastião 
Helvécio, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Ermano Batista, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta e acusa o recebimento do Projeto de Lei 
no 19/2003 no 1 o turno, para o qual designou como relator o Deputado 
Sebastião Helvécio. Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência faz 
retirar de pauta os Projetos de Lei nos 934 e 1.082/2003 e o Projeto de 
Lei Complementar n° 42/2003, por terem sido apreciados na reunião 
anterior, e o Projeto de Lei Complementar n° 41/2003 e os Projetos de 
Lei n°s 1.080 e 1 .083/2003 por não cumprirem pressupostos 
regimentais. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela 
aprovação, no 1 o turno, do Projeto de Lei Complementar no 44/2003 
com a Emenda n° 1, da Comissão de Administração Pública (relator: 
Deputado Mauro Lobo). Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ex1raordinária, 
amanhã, dia 4/12/2003, às 1 O horas, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2003. 
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Ermano Batista, Presidente - Chico Simões - lrani Barbosa 
Adalclever Lopes - Rogério Correia - Laudelino Augusto. 

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

1.110/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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O projeto de lei em tela, do Deputado Mau ri Torres, tem por objetivo 
dar a denominação de Risoleta Tolentino Neves ao Hospital de 
Pronto-Socorro de Venda Nova, situado nesta Capital. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 26/9/2003, e 
a seguir encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada 
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Estado Federal brasileiro 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. 

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem 
ser reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Constituição 
da República. As que são reguladas pelo município, por sua vez, 
estão previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar 
normas sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação 
federal e estadual, para melhor atender às suas peculiaridades. 

Quanto ao Estado membro, a regra básica para delimitar sua 
competência está consagrada no § 1 o do art. 25 da nossa Lei Maior. É 
a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias 
que não se enquadram no campo privativo da União ou do município. 

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios 
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou 
do município, podendo, portanto, ser objeto da disciplina jurídica por 
parte do Estado. Com efeito, a Lei n° 13.408, de 21/12/99, 
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estabeleceu as normas para se dar nome aos próprios do Estado, 
segundo as quais é da competência do Legislativo dispor sobre a 
matéria, além de exigir que a escolha da denominação recaia em 
nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias 
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade, devendo 
ser observada a correlação entre a destinação do estabelecimento, da 
instituição ou do próprio público que se pretende denominar e a área 
em que se tenha destacado o homenageado, se se tratar da pessoa 
de projeção em âmbito local. 

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, 
saliente-se que a Carta mineira não a inseriu no domínio da iniciativa 
reservada a qualquer dos Poderes, sendo perfeitamente legal a 
apresentação do projeto no âmbito da Assembléia Legislativa. 

Como se vê, os pontos fundamentais que norteiam o exame do 
projeto por esta Comissão, a saber, a competência desta Casa de 
dispor sobre a matéria, a espécie legislativa adequada e a autoridade 
competente para deflagrar o processo legislativo encontram-se em 
harmonia com o ordenamento constitucional vigente. Em razão disso, 
inexiste óbice jurídico que possa impedir a tramitação da matéria. 

Conclusão 
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1 .110/2003. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Weliton 

Prado- Ermano Batista- Leonardo Moreira- Leonidio Bouças. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.202/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Por meio do Projeto de Lei no 1.202/2003, o Deputado Weliton Prado 

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação 
Mantenedora de Serviços Sociais dos Servidores Públicos Municipais 
de Uberlândia, com sede nesse município. 

Publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar, 
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
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A entidade referida é pessoa jurídica, conforme comprova a 

documentação juntada ao processo, e, de acordo com atestado do 
Presidente da Câmara Municipal, funciona há mais de dois anos e tem 
como Diretores pessoas idôneas e não-remuneradas por seus cargos. 

Por preencher os requisitos indispensáveis à declaração de utilidade 
pública previstos na Lei no 12.972, de 27/7/98, somos pelo 
acolhimento da proposição. 

O § 1 o do art. 37 do estatuto da Associação determina que, sendo 
ela dissolvida, o patrimônio remanescente será doado a entidades 
similares vinculadas aos servidores públicos mun1c1pais de 
Uberlãndia, e o § 2° do art. 39 prevê a não-remuneração dos seus 
Diretores e conselheiros. 

Apenas para acrescentar a sigla que integra o nome da entidade, 
apresentamos emenda ao art. 1 o da proposição. 

Conclusão 
Em face do relatado, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.202/2003 com 
a Emenda n° 1 a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Mantenedora de Serviços Sociais dos Servidores Públicos Municipais 
de Uberlândia- AMASS -, com sede nesse município.". 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Leonardo 

Moreira- Gustavo Valadares- Weliton Prado - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 

1.209/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, a proposição em 

tela tem por escopo seja declarada de utilidade pública a Fundação 
Acesita para o Desenvolvimento Social, com sede no Município de 
Timóteo. 

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 
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matéria, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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Fundada em 1994, no Município de Timóteo, a Fundação Acesita 
para o Desenvolvimento Social é uma entidade civil de direito privado 
sem fins lucrativos que atua como agente facilitador e promotor de 
desenvolvimento da sociedade regional, em parceria com os poderes 
públicos federal, estadual e municipal, bem como com a iniciativa 
privada. 

Sua atuação se estende a áreas de ensino, cultura, educação 
ambiental e ação comunitária, destacando-se atividades como 
alfabetização, promoção de cursos de artesanato, peças teatrais, 
seminários e palestras sobre saúde, trabalhos voluntários e 
programas de capacitação profissional. 

Tendo em vista a relevância dessas iniciativas, esta relatoria 
considera oportuna e justa a concessão à entidade da pretendida 
honraria. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1 .209/2003. 
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2003. 
Alberto Bejani, relator. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 99/2003 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 99/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, cria o 
Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza e dá outras 
providências. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas n°s 1 a 
6, que apresentou. A Comissão do Trabalho, da Previdência e da 
Ação Social opinou pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 
a 4 e 6, da Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas 
n°s 7 e 8, que apresentou, ficando prejudicada a Emenda n° 5 com a 
aprovação da Emenda no 8. Por força de requerimento aprovado em 
Plenário, a proposição vem a esta Comissão para receber parecer, 
nos termos do art. 188, c/c o art. 112, do Regimento Interno. 
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Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto. 

Fundamentação 
O projeto em análise visa, especificamente, a dotar o Estado de um 

mecanismo, no caso um Fundo contábil, voltado para o combate e a 
erradicação da pobreza. Conforme se depreende do disposto no art. 
1 o da proposição, busca-se, com a medida, destinar recursos para 
programas de relevante interesse social, tendo em vista a melhoria da 
qualidade de vida da população mais pobre. 

Em seu parecer, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação 
Social fez uma análise bastante abrangente da matéria, apresentando 
dados significativos sobre a grave situação de desigualdade social 
existente no Brasil e em Minas Gerais. O argumento principal é que os 
índices alarmantes de pobreza existentes estão intimamente ligados à 
má distribuição da renda no País e que o enfrentamento do problema, 
pelo Estado, exige a adoção de políticas redistributivas. 

Nesse sentido, a criação do Fundo nos moldes propostos reveste-se 
de grande alcance social. Os beneficiários do projeto são, 
prioritariamente, as famílias e indivíduos cuja renda seja inferior à 
linha de pobreza, as populações de municípios e outras localidades 
urbanas ou rurais que apresentem condições de vida desfavoráveis e 
aqueles que vivem em áreas de risco ou que se encontram em 
situações de emergência e de calamidade pública. Caberá ao Poder 
Executivo, neste caso, definir e divulgar, anualmente, os critérios 
adotados para a identificação da linha de pobreza e das condições 
desfavoráveis de vida. 

Com relação às emendas apresentadas pelas Comissões que nos 
precederam na apreciação do projeto, entendemos que são 
pertinentes e aprimoram sobremaneira a proposição original, tanto no 
aspecto formal, no caso das emendas da Comissão de Constituição e 
Justiça, quanto no aspecto material, no caso das sugestões da 
Comissão do Trabalho. A Emenda no 8, desta última Comissão, 
propõe uma composição para o Grupo Coordenador do Fundo que, a 
nosso ver, é bem mais abrangente do que a proposta inicial e a da 
Emenda no 5, da Comissão de Constituição e Justiça. Assim, a 
aprovação da Emenda n° 8 prejudica a n° 5. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1 o turno, do Projeto 
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de Lei n° 99/2003, com as Emendas n°s 1 a 4 e 6, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e com as Emendas n°s 7 e 8, da Comissão do 
Trabalho, da Previdência e da Ação Social, e pela rejeição da Emenda 
n° 5, da Comissão de Constituição e Justiça. A aprovação da Emenda 
n° 8 prejudica a aprovação da Emenda n° 5. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Gil Pereira, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Doutor 

Viana. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 165/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em análise 
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Municipio de 
Buritizeiro o imóvel que menciona. 

Publicada no "Diário do Legislativo", foi a matéria distribuída às 
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária para deliberação. 

Nos termos do art. 102, 1111, "a", do Regimento Interno, passamos a 
examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, 
constitucional e legal. 

Fundamentação 
A proposição em exame tem por objetivo autorizar o Poder 

Executivo a doar, ao Município de Buritizeiro, imóvel incorporado ao 
patrimônio do Estado no ano de 1965, por meio de doação efetivada 
pelo município. 

O bem, constituído de área de 4.000m2 , foi destinado à construção 
de um posto de saúde. Na realidade, foram utilizados 1.578m2 para a 
edificação do posto de saúde, da sede da administração municipal e 
da sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 

É justamente a área restante, de 2.422m2 , que a Prefeitura do 
município deseja utilizar para a ampliação do atual posto de saúde e 
edificação de uma policlínica. 

A medida proposta está sujeita ao exigido pelo art. 18 da Carta 
mineira, bem como aos ditames da Lei Federal no 8.666, de 21/6/93, 
que institui regras para licitações e contratos da administração pública 
no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos municípios. No caso em questão, é de especial interesse o art. 17 
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dessa lei, por estabelecer que a alienação de bens integrantes do 
patrimônio de tais entes, subordinada à existência de interesse público 
devidamente justificado, será precedida de avaliação e, em se 
tratando de imóvel, dependerá de autorização legislativa, não estando 
ele afetado a finalidade administrativa especial. 

No que concerne ao interesse público que envolve a operação, ele é 
evidenciado pelo fato de que, com a doação, o município poderá dar 
ao imóvel destinação condizente com as necessidades da população, 
no que diz respeito à oferta de serviços de saúde. 

Além disso, o próprio Secretário de Planejamento e Gestão 
manifestou-se favoravelmente à referida doação. Dessa forma, a 
autorização deste Legislativo, aliada ao interesse do Executivo em 
colocar o preceito legal em prática, propiciará a efetiva concretização 
do negócio jurídico. 

Com relação à concorrência e à avaliação exigidas pelos textos 
legais, cabe-nos observar que esta será realizada por órgão 
competente do Poder Executivo. Já aquela não se aplica à hipótese, 
por se tratar de exceção prevista em lei que afasta a necessidade de 
realizá-la quando o imóvel for doado a ente da Federação e estiver 
desafetado de finalidade que possua interesse público. 

Assim sendo, atendendo o projeto em análise aos preceitos legais 
que disciplinam a matéria, não encontramos óbice constitucional ou 
legal à sua tramitação nesta Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 165/2003. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Weliton 

Prado - Leonardo Moreira. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 961/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o Projeto de Lei n° 
96112003 dispõe sobre o Conselho de Participação e Integração da 
Comunidade Negra e dá outras providências. 

Publicada no "Minas Gerais" de 19/8/2003, a proposição, que não foi 
analisada pela Comissão de Constituição e Justiça em razão de perda 
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de prazo regimental, foi distribuída a esta Comissão de 
Administração Pública para receber parecer quanto ao mérito, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 102, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em epígrafe altera a denominação do Conselho de 

Participação e Integração da Comunidade Negra para Conselho de 
Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Minas 
Gerais. Alérn disso, amplia as competências do órgão, reduz de 32 
para 30 o número de seus membros e dá outras providências. 

O Conselho foi originalmente criado pelo Decreto no 28.071 , de 
1988, o qual foi recepcionado pela Constituição Estadual como lei no 
sentido estrito, em consonância com o disposto no inciso XIV do seu 
art. 90, que atribui ao Governador do Estado a competência privativa 
para dispor, na forma da lei, sobre a organização e a atividade do 
Poder Executivo. 

Considerando que a administração pública deve obedecer ao 
princípio da legalidade, por força do disposto no "caput" do art. 37 da 
Constituição da República, que constitui a Lei Maior do Estado 
brasileiro, alguns dispositivos do projeto devem ser aperfeiçoados no 
âmbito desta Comissão. 

O inciso I do art. 2° da proposição utiliza o termo "desenvolver" com 
o sentido de "implementar". Como o art. 161, I, da Constituição 
mineira veda o desenvolvimento de programas e projetos não 
incluídos na Lei Orçamentária Anual, apresentamos a Emenda no 1, 
que suprime o termo destacado. 

A Emenda no 2 dá nova redação ao inciso IV do art. 2° do projeto, de 
forma a compatibilizar o trabalho da Ouvidoria interna do Conselho 
com as competências da Polícia Civil, a que cabe apurar os fatos 
alegados na notícia do crime, e do Poder Executivo, a que compete 
aplicar a penalidade estabelecida na sentença judicial. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei no 

961/2003 com as seguintes Emendas n°s 1 e 2. 
EMENDA N° 1 

Suprima-se no inciso I do art. 2° a expressão "e desenvolver''. 
EMENDA N°2 

Dê-se ao inciso IV do art. 2° a seguinte redação: 
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"Art. 2°- .................. . 
IV - manter Ouvidoria interna para receber denúncias e colher 

informações sobre a ocorrência de atos discriminatórios, adotar as 
providências necessárias para que os fatos denunciados sejam 
apurados pelo órgão competente e fiscalizar a aplicação das sanções 
cabíveis no caso do trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória.". 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Jô Moraes, relator - Antônio Júlio -

Fábio A velar. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.046/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em 
epígrafe dispõe sobre consulta odontológica, com avaliação 
periodontal, no acompanhamento pré-natal da rede pública em Minas 
Gerais. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 11/9/2003, a proposição foi 
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Saúde e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer. 

Cabe-nos examinar quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, na forma do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em estudo estabelece que o Estado providenciará 

para que todas as gestantes em acompanhamento pré-natal pela rede 
pública de saúde estadual sejam submetidas a consulta odontológica 
com avaliação periodontal. 

A proposição se apresenta na forma de norma genérica e abstrata, 
como convém à lei no seu sentido estrito, e dispõe sobre matéria 
relacionada com a proteção e a defesa da saúde, temática que se 
insere no âmbito da competência legislativa concorrente, conforme 
dispõe o art. 24, inciso XII, da Constituição da República. 

Visando aperfeiçoar o projeto em consonância com a técnica 
legislativa, apresentamos as Emendas nos 1 a 4. 

A primeira emenda dá nova redação ao art. 1°, acrescentando que a 
medida prevista no projeto se fará por meio do Sistema Único de 
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Saúde- SUS. 

A Emenda no 2 dá nova redação ao art. 2°, considerando que o 
objetivo do legislador será alcançado mediante o encaminhamento da 
gestante para tratamento específico. 

A Emenda no 3 suprime o art. 3° do projeto, uma vez que, tendo a 
Emenda no 1 inserido as ações previstas na lei no âmbito do SUS, já 
fica caracterizada a gratuidade do atendimento e do tratamento 
médicos. Mostra-se desnecessária, portanto, a referência à origem 
dos recursos que permitirão a implementação da lei, tendo em vista 
que as ações nela previstas serão financiadas com recursos 
transferidos da União para os Estados e municípios, responsáveis 
pelo repasse dos recursos aos hospitais e clínicas conveniados. 

Por fim, apresentamos a Emenda no 4, que adiciona ao projeto a 
cláusula de vigência da lei. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1 .046/2003 com 
as Emendas n°s 1 a 4, a seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - O Estado providenciará, por meio do Sistema Único de 

Saúde -SUS-, o encaminhamento das gestantes em acompanhamento 
pré-natal à consulta odontológica com avaliação periodontal.". 

EMENDAW2 
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - As gestantes que apresentarem alterações periodônticas 

serão encaminhadas para tratamento específico.". 
EMENDA N" 3 

Suprima-se o art. 3°, renumerando-se os demais. 
EMENDA N" 4 

Acrescente-se onde convier: 
"Art .... - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.". 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Weliton Prado, relator - Ermano 

Batista - Gustavo Valadares - Leonardo Moreira. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.056/2003 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
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Relatório 

O Projeto de Lei no 1 .056/2003, do Deputado Luiz Humberto 
Carneiro, institui a Reserva Particular de Recomposição Ambiental -
RPRA - , altera as Leis n°s 14.309, de 2002, e 13.803, de 2000, e dá 
outras providências. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria com 
a Emenda no 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais opinou pela aprovação da proposição, 
com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e corn as 
Emendas de nos 2 e 3, que apresentou. O projeto vem, agora, a esta 
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 
188, c/c o inciso IX, do art. 102, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em comento propõe a criação de um novo tipo de 

unidade de conservação para a qual sugere o nome de Reserva 
Particular de Recomposição Ambiental - RPRA -, de domínio privado, 
a ser gerida por uma organização não governamental - ONG -, e com 
possibilidade de ser instituída sobre áreas degradadas 
preferencialmente por atividades agrícolas, visando ao atendimento 
das disposições contidas na Lei n° 14.309, de 2002, especialmente, 
no que diz respeito à reserva legal. 

Trata-se, como observa o autor, Deputado Luiz Humberto Carneiro, 
de uma alternativa facilitadora para a criação de reservas legais, ao 
permitir que estas sejam implementadas por meio de associações de 
produtores rurais mesmo em terrenos distintos daqueles pertencentes 
aos condôminos. São facilitadoras pelo fato de permitir a seus 
usuários uma substancial redução dos custos financeiros de 
implantação das reservas legais e também uma significativa redução 
da carga burocrática que os órgãos encarregados do controle setorial 
impõem, desnecessariamente, aos que querem cumprir os ditames da 
atual lei de política florestal. 

Devemos enfatizar que a instituição de uma reserva legal sobre 
terrenos degradados é também um importante avanço na aplicação da 
legislação ambiental, representando significativos ganhos para o 
município e para a bacia hidrográfica, já que, efetivamente, estabelece 
um procedimento de incorporação de terrenos preservados nos 

'---------0-------' 



728 
domínios territoriais desses entes. 

No intuito de aprimorar o texto da propos1çao, recomendamos o 
acatamento das emendas apresentadas nas Comissões de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais e de Constituição e Justiça, às quais 
agregamos três outras, que julgamos importantes para facilitar a 
aplicação das normas contidas no projeto. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.056/2003, em 1 o turno, com as Emendas n°s 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, 2 e 3, da Comissão de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais, e com as seguintes Emendas n°s 4, 5 e 6. 

EMENDA N°4 
Dê-se aos incisos IV e V e ao § 1 o do art. 2° a redação a seguir: 
"Art. 2°- ........................................................... . 
IV - instituição de órgão colegiado regido por estatuto, com funções 

normativas e deliberativas, composto por representação 
numericamente equivalente e limitada a um máximo de três 
representantes por segmento de proprietários, de detentores de cotas 
de certificados de recomposição de reserva legal e da entidade 
gestora; 

V - aplicação do resultado financeiro obtido por meio das atividades 
desenvolvidas na unidade de conservação, prioritariamente, na 
melhoria e na expansão da RPRA. 

§ 1 o - O estatuto da RPRA deverá prever a participação de 
representante do poder público, com direito a voz, nas reuniões do 
órgão colegiado e de moradores da região circunvizinha nas 
atividades desenvolvidas na unidade de conservação.". 

EMENDA N° 5 
Suprima-se do § 2° do art. 3° a expressão "quando houver'' e dê-se 

ao "caput" desse artigo a seguinte redação,: 
"Art. 3° - A RPRA, prioritariamente destinada a constituição de 

reserva legal de propriedades rurais, poderá admitir os seguintes usos 
alternativos: 

I - pesquisa científica; 
li - produção de bens florestais não lenhosos; 
111 - produção de bens florestais lenhosos; 
IV - extrativismo; 
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V - agrossilvicultura; 
VI -outras atividades não degradadoras do meio ambiente.". 

EMENDA N°6 
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo: 
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"Art ..... - O art. 52 da Lei no 14.309, de 16 de junho de 2002, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 52 - A pessoa física ou jurídica consumidora de matéria-prima 
florestal poderá, a critério do órgão competente, optar pela 
compensação, mediante alienação ao patrimônio público de área 
técnica e cientificamente considerada de relevante e excepcional 
interesse ecológico em troca de créditos de reposição, que podem ser 
utilizados para compor o percentual de consumo anual de matéria-
prima florestal ou para abater débitos apurados por excesso de 
utilização de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa. 

Parágrafo único - Os créditos concedidos em contrapartida ao 
imóvel alienado ao Estado na forma deste artigo serão utilizados uma 
única vez e somente para permitir a incorporação do referido imóvel 
ao patrimônio do Instituto Estadual de Florestas - IEF - para a criação 
de unidade de conservação ou para regularização fundiária de 
unidade de conservação já criada.".". 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2003. 
Doutor Viana, Presidente - Gil Pereira, relator. 

PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.133/2003 
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Relatório 
De autoria da Comissão Especial de Acidentes Ambientais, o Projeto 

de Lei n° 1 .133/2003 dispõe sobre os critérios de classificação, 
segurança e manutenção de barragens para quaisquer fins e de 
depósitos de resíduos tóxicos industriais e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria. Vem, agora, o projeto a 
esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 112, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O acidente ambiental que aconteceu em Cataguases no início deste 

ano, em decorrência do rompimento da barragem de rejeites de uma 
indústria de papel e celulose, foi considerado um dos mais graves 

~-----------~------------~ 



730 
dessa natureza já ocorridos em Minas Gerais e no País. A 
extensão dos danos, que afetaram as águas dos rios Pomba e 
Paraíba do Sul, de domínio federal, e uma população de mais de 600 
mil habitantes, teve repercussão internacional e provocou uma onda 
de indignação com o descaso das autoridades com as empresas que 
abandonam essas estruturas de grande risco ambiental, sem qualquer 
cuidado. 

Tais fatos levaram esta Casa a constituir, no primeiro semestre 
deste ano, uma comissão especial para proceder a estudos sobre 
aquele e outros acidentes ambientais que ocorreram recentemente no 
Estado, como os de Macacos e Fernandinho, na região do 
Quadrilátero Ferrífero. Após 90 dias de trabalho, em que foram 
analisadas as causas das ocorrências e as lacunas legais e 
institucionais que permitiram a repetição de um acontecimento tão 
grave em espaço de tempo menor que dez anos, a Comissão 
apresentou este projeto. Nele são previstas medidas para o 
estabelecimento de procedimentos de fiscalização continuada de 
barragens e depósitos de resíduos industriais, com vistas a conferir 
maior segurança a essas estruturas. 

O projeto é bastante oportuno, pois confere maior força jurídica ao 
disposto na Deliberação Normativa COPAM no 62, de 2002, que trata 
de matéria semelhante, com fundamento em parâmetros 
eminentemente técnicos. A proposição dá um tratamento diferenciado 
à questão, ao optar pela instituição de uma política que traça um 
roteiro para a elaboração dos projetos e estudos técnicos voltados 
para a implantação dessas obras ou de avaliação daquelas já 
implantadas. 

Por outro lado, a Comissão Especial constatou a dificuldade do 
Estado de agir de forma rápida e eficiente na minimização dos 
impactos decorrentes dos acidentes ambientais e, principalmente, na 
falta de instrumentos legais que lhe permitam ser ressarcido dos 
gastos necessários às ações emergenciais. Assim, apresentamos, ao 
final do parecer, a Emenda n° 1, que permite à Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável cobrar do 
responsável pelo acidente os custos com amostragens, análises 
laboratoriais e outros. 

Conclusão 
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

n° 1 .133/2003 no 1 o turno, com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo: 
"Art. .... - Na ocorrência de acidente ambiental, as ações 

recomendadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável e pelos órgãos seccionais do Conselho 
Estadual de Política Ambiental - COPAM -, a qualquer tempo, para a 
realização de amostragens, análises laboratoriais ou adoção de 
medidas emergenciais para o controle de efeitos nocivos ao meio 
ambiente, bem como os deslocamentos aéreos ou terrestres, deverão 
ser, prioritariamente, assumidos pelo empreendedor ou ter os custos 
respectivos por ele reembolsados, independentemente da indenização 
dos custos de licenciamento e das taxas de controle e fiscalização 
ambientais". 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente e relatora - Dou~or Ronaldo - José 

Milton. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI W 1.134/2003 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

De autoria da Comissão Especial de Acidentes Ambientais, o Projeto 
de Lei n° 1 .134/2003 altera a Lei n° 10.627, de 16/1/92, que dispõe 
sobre a realização de auditorias ambientais e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda no 1, que 
apresentou. Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber 
parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 112, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Lei n° 10.627, de 1992, que se pretende alterar, teve origem em 

projeto de iniciativa parlamentar em cujo processo de elaboração 
houve ampla participação popular. Ao prever a realização de 
auditorias ambientais em uma série de atividades consideradas 
poluidoras ou potencialmente poluidoras, bem como naquelas que 
comportem risco de acidentes ambientais, a norma foi considerada 
bastante avançada e uma excelente ferramenta para o controle 
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dessas atividades. 

Apesar desse caráter inovador, a lei não provocou os efeitos 
desejados, pois sequer foi regulamentada pelo Executivo. A Comissão 
Especial de Acidentes Ambientais, criada nesta Casa no primeiro 
semestre deste ano, constatou, em seu relatório final, que a realização 
de auditorias periódicas, conforme previsto, traria maior segurança 
aos empreendimentos que comportam riscos ambientais, com grande 
possibilidade de acidentes, como o de Cataguases, por exemplo, 
serem evitados. 

O projeto em análise, portanto, reveste-se de enorme relevância e 
oportunidade. Ao propor a ampliação das atividades sujeitas à 
obrigatoriedade de auditorias ambientais, a proposição retoma as 
discussões sobre o tema e reabre o prazo para que a lei seja, enfim, 
regulamentada e produza seus efeitos. 

Entendemos, assim, que a inclusão das indústrias de papel e 
celulose e das barragens de contenção de resíduos, de rejeitas e de 
águas entre os empreendimentos abrangidos pela lei de auditorias 
ambientais periódicas é medida que contribui sobremaneira para o 
controle e a prevenção de acidentes ambientais, bem como para a 
proteção e a conservação dos ecossistemas. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.134/2003 no 1 o turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - José Milton, relator - Doutor 

Ronaldo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.199/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Governador do Estado, valendo-se da prerrogativa que lhe 
confere o art. 90, V, da Constituição mineira, fez remeter a esta Casa 
a Mensagem n° 119/2003, contendo o projeto de lei em tela, que visa 
doar ao Município de Belo Horizonte os imóveis que especifica. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 30/10/2003, vem a matéria 
a esta Comissão para ser examinada preliminarmente quanto aos 
seus aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelece o 
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art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição que ora analisamos de obter deste parlamento 

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa celebrar 
contrato de doação com o Município de Belo Horizonte, envolvendo 
dois imóveis integrantes do patrimônio do Estado. 

Doação é o contrato civil, não administrativo, fundado na liberalidade 
do doador, em que este transfere o domínio de um bem do seu 
patrimônio ao de terceiro, que o aceita, sendo a aquiescência 
condição de aperfeiçoamento do instrumento. Admite ainda a forma 
com encargos para o donatário, quando se impõe a este uma 
obrigação a ser cumprida a favor do próprio autor da liberalidade ou 
de terceiros. 

No caso dos bens públicos, tal contrato dependerá de lei 
autorizativa, de prévia avaliação e do devido procedimento licitatório, 
submetendo-se, portanto, aos preceitos da Lei Federal n° 8.666, de 
21/6/93, que institui normas gerais para as licitações e os contratos da 
administração pública, principalmente do seu art.17, que condiciona a 
celebração do contrato à existência de interesse público devidamente 
justificado. 

No imóvel acha-se edificado um centro de saúde, cuja gestão, 
envolvendo as ações de manutenção e conservação, é de 
responsabilidade do município. Devido a isso, nada mais pertinente 
que transferir o bem ao patrimônio do ente municipal, que poderá 
destinar recursos de seu orçamento para melhor geri-to e, 
conseqüentemente, beneficiar a população atendida. Dessa forma, 
encontra-se demonstrado o interesse público a envolver a operação. 

No caso da licitação, estamos diante de hipótese de dispensa do 
procedimento, inscrita na norma consubstanciada no art. 17, 11, "a", da 
Lei n° 8.666, de 1993. 

Devemos fazer alusão aqui às garantias que envolvem a operação, 
embora o projeto de lei não mencione nenhuma delas. A lei que 
estabelece as normas gerais para os contratos com bens públicos já 
prevê que os imóveis doados a outro órgão ou a entidade da 
administração pública, cessadas as razões que justificaram a sua 
doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada 
sua alienação pelo beneficiário. Isso quer dizer que, se desativado o 
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1 .199/2003. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Gustavo 

Valadares - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.200/2003 

Comissão de Saúde 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Governador do Estado, altera o art. 85 
da Lei no 13.317, de 24/9/99, que contém o Código de Saúde do 
Estado de Minas Gerais. 

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem 
agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto ao 
mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em comento visa alterar o "caput" do art. 85 da Lei no 

13.317, de 24/9/99, que contém o Código de Saúde do Estado de 
Minas Gerais. 

O artigo da lei a ser alterada determina que os estabelecimentos 
sujeitos ao controle e à fiscalização sanitária terão alvará sanitário 
expedido pela autoridade sanitária competente, municipal ou estadual, 
conforme habilitação e condição de gestão, com validade para o ano 
de seu exercício, renovável por períodos iguais e sucessivos, sendo 
requerida a renovação nos primeiros 120 dias de cada exercício. 

A proposição em análise estabelece que o prazo de validade será de 
um ano para o alvará, contado da data de sua emissão, e que sua 
renovação deverá ser requerida com antecedência de no mínimo 120 
dias antes do término de sua vigência. 

Nos termos do § 1 o do art. 6° da Lei n° 8.080, de 19/9/90, que 
estabelece as normas gerais para o setor de saúde no País, entende-
se por vigilância sanitária um conjunto de ações capazes de eliminar, 
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
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sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação 
de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Para tanto, 
é fundamental que se faça o controle sanitário por meio da aferição da 
qualidade dos produtos e da verificação das condições de 
licenciamento e funcionamento dos estabelecimentos. Nesse sentido, 
a proposição pretende aprimorar o processo de emissão do alvará de 
funcionamento, evitando que a validade do alvará expire com o 
término do ano civil, desconsiderando a data em que ele foi concedido 
e adequando o dispositivo às normas do direito administrativo. 

Consideramos que o projeto faz uma adequação de natureza 
jurídica que contribuirá para que a rotina administrativa da vigilância 
sanitária se realize de maneira mais eficaz. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1 .200/2003 no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente e relator - Neider Moreira - Carlos 

Pimenta- Fahim Sawan. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.218/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonídio Bouças, o projeto de lei em exame 
cria serventia extrajudicial no Distrito de Pântano de Santa Cruz, no 
Município de Coromandel. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 6/11/2003, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração 
Pública. 

Cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto à sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, 111, "a", c/c o 
art. 188, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame pretende criar uma serventia de registro 

civil das pessoas naturais com competência também para o 
tabelionato de notas no Distrito de Pântano de Santa Cruz, no 
Município de Coromandel. 

A Constituição Federal imprimiu um norte claro à matéria relativa às 
atividades dos notários e dos registradores, explicitando, no "caput" do 

~------------~------------~ 



736 
art. 236, que elas serão exercidas em caráter privado, por 
delegação do poder público, ressalvados os casos em que tais 
serviços já tenham sido oficializados; todavia, no que tange à iniciativa 
para deflagrar o processo legislativo, esse tema já suscitou bastante 
polêmica nesta Comissão quando da análise de outros projetos 
semelhantes, devido à lacuna no ordenamento jurídico-constitucional 
vigente no que diz respeito à controvertida legitimidade parlamentar 
para propor a criação de serventia. Ao examinar o Projeto de Lei n° 
892/2003, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, este relator 
manifestou o entendimento de que a iniciativa para apresentar 
proposições que criem serventias extrajudiciais é privativa do Tribunal 
de Justiça, já que tais serviços estão vinculados, por força 
constitucional, ao Poder Judiciário. 

Com efeito, o art. 96 da Constituição Federal prevê que compete 
privativamente aos tribunais organizar suas secretarias e os serviços 
auxiliares que lhes forem vinculados, bem como propor ao Poder 
Legislativo a criação e a extinção de cargos e a remuneração de seus 
serviços auxiliares e ainda a alteração da organização e da divisão 
judiciárias (inciso I, alínea "b", e inciso 11, alíneas "b" e "d"). 

Nesse sentido, é importante destacar que a Lei Federal no 8.935, de 
1994, que regulamentou o art. 236 da Constituição Federal, 
disciplinando os serviços notariais e de registro, tratou as serventias 
notariais e de registro como serviços destinados a auxiliar o Poder 
Judiciário na garantia, na publicidade, na autenticidade, na segurança 
e na eficácia dos atos jurídicos, devendo o concurso para a sua 
delegação ser realizado por esse Poder. Registre-se também que este 
é o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, que, no 
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 865/ MA, 
publicado no "Diário de Justiça" de 8/4/94, entendeu que a criação de 
serventias judiciais e extrajudiciais é matéria de organização judiciária, 
cuja a iniciativa é reservada ao Tribunal de Justiça dos Estados. 

Também no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 
1.935/RO, cuja decisão de mérito foi proferida em outubro de 2002, o 
Supremo reafirmou o entendimento acima, assim se manifestando: "A 
criação de serventias cartoriais e o provimento dos seus cargos são 
matérias afetas à organização judiciária e de iniciativa dos tribunais de 
justiça, nos termos do art. 96, 11, alíneas "b" e "d", da Constituição 
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Federal". 

Já na decisão liminar sobre a matéria proferida em junho de 1999 e 
referendada por unanimidade pelos demais Ministros, o relator da 
referida ADin, Ministro Marco Aurélio de Melo, afirmou 
categoricamente que não vê "como dissociar os cartórios da própria 
organização, no sentido abrangente, do Judiciário". 

Ademais, cumpre registrar que o art. 98 da Constituição Estadual 
confere ao Tribunal de Justiça a iniciativa para a proposição da Lei de 
Organização e Divisão Judiciárias do Estado, que deverá prever as 
estruturas administrativa, judiciária, notarial e de registro. 

Por fim, no que se refere à acumulação de serviços notariais e de 
registro, prevista no projeto, ela está condicionada a estudo 
econômico-financeiro a ser realizado sob a orientação do Diretor do 
Foro da Comarca, por força do disposto no § 1 o do art. 319 da Lei 
Complementar Estadual n° 59, de 2001. Tal dispositivo prevê que a 
acumulação de tais serviços prescinde de lei, uma vez que deverá ser 
homologada por resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça; 
aliás, o referido estudo não instruiu o projeto de lei em exame. 

Trilhando o entendimento manifestado por esta Comissão quando 
da análise de projetos semelhantes, dispondo sobre a criação de 
serventias do foro extrajudicial em municípios, reconhecemos como 
ilegítima a iniciativa parlamentar em matéria desta natureza, por se 
tratar da organização do Poder Judiciário. Assim sendo, entendemos 
que o projeto de lei sob comento não deve ser acolhido, sob pena de 
se invadir a esfera de competência de outro Poder. 

Diante do exposto, 
inconstitucionalidade e 
1 .218/2003. 

Conclusão 
concluímos pela antijuridicidade, pela 

pela ilegalidade do Projeto de Lei no 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Weliton 

Prado (voto contrário) - Gustavo Valadares- Leonardo Moreira. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.223/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Governador do Estado, valendo-se da prerrogativa que lhe 
confere o art. 90, V, da Constituição mineira, fez remeter a esta Casa 
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a Mensagem n° 122/2003, contendo o projeto de lei em exame, 
que visa autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de 
Piracema. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/11/2003, foi a matéria 
encaminhada a esta Comissão, que deverá proceder ao exame 
preliminar de seus aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme 
dispõe o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Refere-se o projeto de lei sob comento à transferência de bem 

público do Estado para município, constituído de terreno com área de 
1 0.000m2 , situado no lugar denominado Perobas de Baixo, no Distrito 
de Rio do Peixe, no Município de Piracema. 

O referido imóvel será doado ao Município de Piracema com a 
finalidade de abrigar as atividades desenvolvidas pela Secretaria 
Municipal de Educação. Efetivada a transferência, o ente municipal 
poderá prever recursos em seu orçamento para melhor adequá-lo aos 
serviços que lá serão oferecidos. 

Cumpre esclarecer que a autorização legislativa, controle sobre os 
atos do Poder Executivo exercido "a priori" por este parlamento, vem 
atender aos preceitos constitucionais e administrativos que versam 
sobre a matéria. 

Na espécie, citamos o art. 18 da Carta mineira, o art. 17 da Lei 
Federal no 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal e institui normas para licitação e contratos da 
administração pública e dá outras providências, além do art. 16 da Lei 
n° 9.444, de 25/11/87, que dispõe sobre as licitações e contratos da 
administração centralizada e autárquica do Estado e dá outras 
providências. 

Todas essas normas exigem como requisito para se conferir a 
autorização legislativa o atendimento ao interesse público, que se 
traduz, neste caso, no esforço do Executivo local em implementar 
melhorias na rede de ensino. 

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

Assim sendo, atendendo o projeto em análise aos preceitos legais 
que disciplinam a matéria, não encontramos óbice à sua tramitação 
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nesta Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1 .223/2003. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente • Leonardo Moreira, relator · Leonídio 

Bouças · Ermano Batista· Weliton Prado ·Gustavo Valadares. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.224/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Governador do Estado, por meio da Mensagem n° 123/2003, fez 
remeter o projeto de lei em tela, que pretende autorizar o Poder 
Executivo a doar ao Município de Santana dos Montes o imóvel que 
especifica. 

A proposição em referência foi publicada em 7/1112003 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, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a matéria em análise de autorizar o Poder Executivo a doar o 

imóvel constituído de terreno com área de 360m2 , situado na Praça 
São José da Vila de Joselândia, Município de Santana dos Montes. 

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 no 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 de tais bens, 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. 
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Para o exame a cargo desta Comissão, devemos atentar se as 

exigências legais foram cumpridas, principalmente no que tange ao 
interesse público. Esclareça-se, a propósito, que o bem será 
destinado ao funcionamento de uma unidade de saúde, por meio do 
qual o donatário poderá alargar o universo de usuários com acesso 
aos serviços médico-ambulatoriais. 

Por outro lado, o negócio jurídico a ser realizado com outro ente da 
Federação está revestido de garantias, isto é, descumprida a cláusula 
de finalidade, ocorrerá a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado. 

Plenamente justificado o projeto e atendidos os preceitos da 
legislação em vigor, não vislumbramos óbice que impeça a 
autorização legal pleiteada por seu intermédio. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1 .224/2003. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Weliton Prado, relator - Leonardo 

Moreira- Leonídio Bouças- Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.239/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe 
altera as Leis n°s 11 .394, de 1994, e 12.366, de 1996, que dispõem 
sobre o Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaíba. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 14/11/2003, o projeto foi 
distribuído a esta Comissão e às Comissões de Política Agropecuária 
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer. 

Conforme o disposto no § 2° do art. 272 do Regimento Interno, a 
requerimento do Colégio de Líderes, foi atribuído ao projeto o regime 
de urgência. 

Nos termos do art. 102, 111, "a", ele o art. 188, do Regimento Interno, 
vem a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto a sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame objetiva, em verdade, revogar a Lei no 

11 .394, de 1994, que criou o Fundo de Desenvolvimento Regional do 
Jaíba, e a Lei n° 12.366, de 1996, que alterou esse diploma legal. 
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A criação do citado Fundo visou à melhoria das condições 

socioeconõmicas da região do projeto do Distrito Agroindustrial do 
Jaíba, à expansão das fronteiras agrícolas e à elevação dos índices 
de produtividade, por meio do desenvolvimento da irrigação. As 
operações de financiamento com recursos do Fundo podem ter como 
beneficiários produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, 
cooperativas e associações de produtores rurais e empresas 
agroindustriais. 

Ao propor a revogação das citadas leis, a proposição apresenta 
novo disciplinamento do Fundo de Desenvolvimento Regional do 
Jaíba, com vistas à atração de mais investidores em outras atividades 
fundamentais, além daquelas abrangidas inicialmente pelo programa 
de financiamento, incluindo empresas industriais, comerciais e de 
serviços. Além de visar ao incremento da agricultura irrigada, o 
referido Fundo abrange as atividades que fazem parte de suas 
cadeias produtivas, objetivando, em última análise, promover a 
melhoria das condições socioeconõmicas da região de abrangência 
do projeto do Distrito Agroindustrial do Jaíba. 

A proposição inova, também, ao determinar a transferência de 25% 
dos recursos provenientes dos retornos do principal e dos encargos 
do financiamento ao IEF e à RURALMINAS, no intuito de serem 
aplicados em projetos de melhoria e conservação ambiental. 

A Carta mineira, em seu art. 161, IX, exige que a instituição de fundo 
de qualquer natureza ocorra mediante autorização legislativa. 

De outro lado, o art. 159, 11, do mesmo diploma dispõe que cabe à lei 
complementar "estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial 
da administração direta e indireta, e condições para a instituição e 
funcionamento de fundo". Em cumprimento ao citado dispositivo, foi 
editada a Lei Complementar n° 27, de 1993, que dispõe sobre a 
instituição, a gestão e a extinção de fundos. 

A análise da proposição, portanto, deve ocorrer à luz dos princípios 
e das regras estabelecidos pela citada lei complementar. 

Inicialmente, cumpre observar que esta proposição não pretende 
instituir um novo fundo, mas incrementar e ampliar as ações e as 
atividades financiadas pelo Fundo de Desenvolvimento Regional do 
Jaíba, já criado e em funcionamento há anos, o que nos leva a 
concluir pelo pleno atendimento ao disposto no art. 1°, "caput" e 
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parágrafo umco, da Lei Complementar no 27, que exige 
demonstração pormenorizada de viabilidade técnica e econômica, 
bem como do interesse público do fundo. 

Constata-se, outrossim, que o projeto atende aos requisitos 
constantes no art. 3° da lei complementar citada, porquanto 
estabelece os objetivos do Fundo e a especificação dos seus 
beneficiários; a origem dos recursos que o compõem; as normas e 
condições de funcionamento; o prazo para a concessão de 
financiamento com seus recursos; a previsão de remuneração máxima 
dos serviços prestados pelo agente financeiro; as especificações das 
contrapartidas a serem exigidas dos beneficiários; as condições para 
a concessão de financiamentos; o órgão gestor; o agente financeiro; o 
grupo coordenador. 

Não encontramos, pois, óbice constitucional ou legal à tramitação da 
matéria nesta Casa. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 1.239/2003. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Weliton 

Prado - Ermano Batista - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

O Sr. Presidente despachou, em 4/12/2003, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Leonídio Bouças, dando ciência à Casa do falecimento 
do Sr. Guilherme Ribeiro de Souza, ocorrido em 2/12/2003, em 
Uberaba. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, dando ciência à Casa do falecimento 
do Sr. Aureliano Gonçalves Longuinhos, ocorrido em 27/11/2003, em 
Pirapora. (-Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 
2003 

ATAS 

ATA DA 403 REUNIÃO ESPECIAL, EM 1°/12/2003 
Presidência do Deputado Mauri Torres 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da Mesa 
- Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Entrega de 
medalhas - Palavras do Ministro Anderson Adauto - Palavras do Sr. 
Presidente - Encerramento - Ordem do dia. 

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever 
Lopes - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Sonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval 
Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil 
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lvair Nogueira - Jayro 
Lessa - Jô Moraes - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo 
Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro 
- Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Miguel 
Martini - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião 
Navarro Vieira - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado -
Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Às 20h15min, declaro 

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura das atas das duas reuniões 
anteriores. 

Atas 
- O Deputado Laudelino Augusto, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem 
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restrições. 

Composição da Mesa 
O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. 

Deputado Federal Danilo de Castro, representando o Governador do 
Estado, Dr. Aécio Neves; Anderson Adauto, Ministro de Estado dos 
Transportes; Desembargador Márcio Antônio Marins, Presidente do 
Tribunal de Justiça; Nedens Ulisses Freire Vieira, Procurador Geral de 
Justiça; Conselheiro Simão Pedro Toledo, Presidente do Tribunal de 
Contas do Estado; Procurador José Bonifácio Borges de Andrada, 
Advogado-Geral do Estado; Gen. Paulo César de Castro, 
Comandante da 4a Região Militar do Exército; Vereador Betinho 
Duarte, Presidente da Câmara Municipal e Prefeito em exercício de 
Belo Horizonte; Deputada Marta Lúcia Osório, da Nação Argentina; 
Deputado Antônio Andrade, 1 °-Secretário da Assembléia Legislativa e 
Secretário do Conselho da Medalha da Ordem do Mérito Legislativo; e 
Deputado Antônio Júlio, ex-Presidente da Assembléia Legislativa. 

Destinação da Reunião 
O locutor - Destina-se esta reunião à entrega das Medalhas da 

Ordem do Mérito Legislativo. 
Execução do Hino Nacional 

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, 
interpretado pelo tenor Wagner Costa, acompanhado do quarteto 
instrumental. 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Entrega de Medalhas 

O locutor - Criada em abril de 1982, a Ordem do Mérito Legislativo é 
conferida aos cidadãos que, por suas realizações e seu mérito, 
tenham-se tornado merecedores do especial reconhecimento da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

As Medalhas da Ordem do Mérito Legislativo são concedidas 
mediante proposta de seu Conselho, sediado no Palácio da 
Inconfidência e composto pelos membros da Mesa da Assembléia de 
Minas Gerais, pelas Lideranças da Maioria e da Minoria e pelos ex-
Presidentes desta Assembléia no efetivo exercício do mandato de 
Deputado Estadual. O ingresso nessa Ordem e as promoções por ela 
homologadas representam o reconhecimento do Poder Legislativo às 
pessoas e instituições que contribuem com suas iniciativas e ações 
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para o bem-estar da sociedade. 

Daremos início ao ato de entrega das condecorações da Ordem do 
Mérito Legislativo, com a outorga do seu grau de máxima hierarquia, o 
Grande Mérito. A personalidade agraciada com o Grande Mérito foi 
indicada pelo Conselho da Ordem, considerando o compromisso à 
defesa e à consagração aos ideais de justiça social. 

- A seguir, são agraciados com a Medalha Grau Grande Mérito os 
seguintes senhores: 

Desembargador Antônio Hélio Silva - Juiz Antônio Miranda de 
Mendonça (promoção) - Secretário de Estado Danilo de Castro 
(promoção) - Juiz Décio Carvalho Mitre (promoção) - Juiz Geraldo 
José Duarte de Paula (promoção) - Ministro Joaquim Benedito 
Barbosa Gomes - Desembargador Márcio Antônio Abreu Correa de 
Marins - Deputada da Nação Argentina Marta Lúcia Osorio - Deputado 
Estadual Mauri José Torres Duarte ("ex-offício") - Procurador Nedens 
Ulisses Freire Vieira (promoção) - Ministro Nilmárío Miranda 
(promoção) - Jornalista Roberto Marinho ("post morten") - Conselheiro 
Simão Pedro Toledo (promoção). 

O locutor - A Ordem do Mérito Legislativo reúne este ano, no grau 
Mérito Especial, personalidades que, em vários campos da atividade 
humana, contribuíram para o desenvolvimento regional e nacional, no 
âmbito político, no processo educacional e cultural, na vida militar, no 
Poder Judiciário, na área governamental e no exercício da iniciativa 
privada. 

- A seguir, são agraciados com a Medalha Mérito Especial os 
seguintes senhores: 

Empresário Abílio Gontijo Júnior (Promoção) - Deputado Estadual 
Adalclever Ribeiro Lopes - atleta Adria Rocha dos Santos - Vereador 
Alberto Carlos Dias Duarte - artista Alexandre Pires do Nascimento -
advogada Ana Cristina Braga Albuquerque - Deputada Estadual Ana 
Maria Resende Vieira - Deputado Estadual André Quintão Silva -
Procurador Antônio Sérgio Tonel (Promoção) - Deputado Estadual 
Célio de Cássio Moreira - artista plástico Décio Paiva Noviello -
Deputado Estadual Dimas Fabiano Toledo Júnior- Deputado Estadual 
Domingos Sávio - médico sanitarista Eduardo Jorge Martins Alves 
Sobrinho - Deputado Estadual Fahim Miguel Sawan - escritor 
Fernando Tavares Sabino - Deputado Estadual Francisco de Assis 
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Simões Thomaz (Promoção) -Secretário Fuad Jorge Noman Filho-
Deputado Estadual Gabriel dos Santos Rocha - Engenheiro Gerson 
Alves Menezes - Deputado Estadual Gilberto Abramo - Deputado 
Estadual Gustavo da Cunha Pereira Valadares - Deputado Estadual 
Jayro Luiz Lessa - Deputado Estadual João Bittar Júnior - Deputado 
Estadual João Carlos Siqueira - Cel. PM José Ascânio Ferreira -
Procurador José Bonifácio Borges de Andrada - Deputado Estadual 
José de Freitas Maia - engenheiro José Elcio Santos Monteze 
(Promoção) - médico José Renato Rabelo - Deputado Estadual 
Laudelino Augusto dos Santos Azevedo - Deputado Estadual 
Leonardo Fernandes Moreira - Deputado Estadual Leonardo Lemos 
Barros Ouintão - Deputada Estadual Lúcia Maria dos Santos Pacífico 
Homem - Deputado Estadual Luiz Humberto Carneiro - Deputado 
Estadual Márcio Almeida Passos - Deputada Estadual Maria Cecília 
Ferreira Delfino - advogada Maria Cristina Moura de Paula Freitas -
Deputada Estadual Maria do Socorro Jõ Moraes - Deputada Estadual 
Maria Tereza Lara - Deputada Estadual Marília Aparecida Campos -
Deputado Estadual Neider Moreira de Faria - Delegado Federal 
Oswaldo Roberto Varella - Delegado Otto Teixeira Filho (Promoção) -
Bispo Dom Paulo Balduíno de Souza Décio - (Dom Tomaz Balduíno) -
General de Divisão Paulo César de Castro - Deputado Estadual Paulo 
César de Freitas -Deputado Estadual Ricardo Duarte - Deputado 
Estadual Roberto Francisco Ramos - Deputado Federal Roberto 
Jefferson Monteiro Francisco - atleta Rogério Aoki Romero -
Procurador Rõmulo de Carvalho Ferraz (Promoção) - Deputado 
Estadual Ronaldo João da Silva - artista Samuel Rosa Alvarenga -
Deputado Estadual Sidney Antônio de Sousa - Coronel PM Socrátes 
Edgard dos Anjos - Deputada Estadual Vanessa de Oliveira Dias -
Deputado Estadual Weliton Fernandes Prado. 

O locutor - O Conselho da Ordem do Mérito Legislativo distinguiu, 
com o grau Mérito, pessoas que, na vida pública ou no setor privado, 
deram significativa contribuição para a coletividade, em seu esforço de 
transcender os desequilíbrios econômicos e sociais do País e que, 
exercendo diferentes atividades na vida social, credenciaram-se ao 
reconhecimento de seu trabalho por uma sociedade renovada. 

- A seguir, são agraciados com a Medalha Mérito os seguintes 
senhores: 
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Prefeito Adão Rodrigues Alves - pecuarista Adilson Washington 

Greco - Juiza Adrianna Belli Pereira de Souza - Procurador Afonso 
Henrique de Miranda Teixeira - Juiz Alberto Vilas Boas Vieira de 
Souza- bioquímica Aline Silva Barbosa de Castro- Ex-Vereador Aloés 
Horst - Delegado Aluísio Heleno de Miranda - administrador Amarílio 
Domingos da Costa - Superintendente Regional de Ensino Ana Maria 
Gomes - Prefeito Ângelo Henrique Saksida - Prefeito Antônio Carlos 
Barreto - Vereador Pastor Antônio Carlos de Morais - Prol. Antônio 
Gonçalves - Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Poços de Caldas - Prefeito Carlos Antônio de Castro Lopes -
contabilista Cássio Robson de Melo - Prefeito Célio Vilefort Martins -
Delegado Claúdio Roberto Pessoa Dornellas - Administradora Cleize 
Maria Silva Caldas - Conselho Particular da Sociedade São Vicente de 
Paulo de Poços de Caldas - Vereador Dagoberto Ferreira de Carvalho 
- industrial Dalmir Rodrigues - empresário Darci Alves da Silva -
Produtor Rural Délio Prado Lopes - Promotor Denilson Feitoza 
Pacheco - Superintendente Regional de Ensino Dione Maria Drumond 
Gervásio - Major PM Divino Pereira de Brito - Vereadora Delires 
Pereira Machado - Delegado Eduardo Betti Menezes - Prefeita Eika 
Oka de Melo - Prefeito Elder de Souza Fragoso - Engenheiro Evaldo 
Garzon - Vereador Fabiano Martins Cunha - Promotor Francisco de 
Assis Santiago- Vereador Gabriel de Fátima Santos- Prefeito Geraldo 
Marques da Silva - Médico Gilson Afonso Côrtes - Advogado Guido 
Luiz Mendonça Bilharinho Engenheiro Humberto Candeias 
Cavalcanti - Major PM lrani Alvear Saraiva - Economista Ivan Alves 
Soares - Prefeito Jacques Soares Guimarães - Vereador Joaquim 
Mariano de Souza - Juiz José Antônio Maciel - Prefeito José Edvaldo 
Antunes de Souza - Comerciante José Lourenço de Araújo- Vereador 
José Marcos dos Santos - Empresário José Oscar de Morais - Prefeito 
Juraci Freire Martins - Médica Karen Ruth Brock Ramalho de Miranda 
- Vereador Leandro Rabelo Acayaba de Rezende - Prefeito Lúcio 
Balieiro Gomes - Administrador Marcelo Gouvêa Teixeira - Major PM 
Marcelo Vladimir Correa - Assistente Social Márcia Alaide Ribeiro 
Sacramento - Vice-Prefeito Márcio Maciel Brostel - Jornalista Márcio 
Magno Passos - Pró-Reitor Marco Antônio Fonseca - Professora Maria 
Aparecida Vilela - Pedagoga Marilene Andrade Ferreira Borges -
Médica Mariza Chagas Sales - Administrador Mauro Severino Lara -
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Médico Newton Ney Costa Reis - Diplomata Nilo Barroso Neto -
Prefeito Nobuhiro Karashima - Vereador Oleir Lima de Almeida - Juiz 
Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes - Promotor Paulo Calmon Nogueira 
da Gama - Secretário Municipal Paulo Emídio de Souza - Advogado 
Paulo Alberto Risso de Souza - Coronel do Exército Paulo Rubens 
Pereira Diniz - Prefeito Paulo Tadeu Silva D'Arcadia - Rádio Espacial 
Ltda - Comerciante Reinaldo Machado Filho - Sindicalista Renato 
Almeida de Barros - Ex-Prefeito Ricardo Mendes Pinto - Cerimonialista 
Rosana Marques Ribeiro - Relações Públicas Sarah Marques de 
Campos Frazão - Engenheiro Sérgio Brant de Godoy - Funcionária 
Pública Shirley Barbosa Costa Ribeiro - Administradora Simone Maria 
Lima Santos - Vereador Sinval Jacinto Dias - Pedagoga Tânia de 
Moura Morato Resende - Jornalista Theodomiro Paulino Corrêa -
Professor Thomas Macgrath - Zootecnista Vasco Praça Filho - Prefeito 
Willian Robson Marques Fraga - Advogado Francisco Rodrigues 
Cunha - Empresário Ermínio da Silva Vidal - Empresário José Roberto 
Marcelino. 

Palavras do Ministro Anderson Adauto 
Boa-noite. Exmos. Deputado Federal Mauri Torres, Presidente da 

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Deputado Danilo 
de Castro, Secretário de Estado do Governo, representando o Exmo. 
Governador do Estado de Minas Gerais Aécio Neves; Desembargador 
Márcio Antônio Marins, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais; Senador da República Aélton Freitas; Deputados 
Federais Edmar Moreira e Mauro Lopes; Sr. Procurador Nedens 
Ulisses Freire Vieira; Sr. Conselheiro Simão Pedro Toledo, Presidente 
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; Procurador José 
Bonifácio Borges de Andrade, Advogado-Geral do Estado de Minas 
Gerais; Sr. General-de-Divisão Paulo César de Castro, Comandante 
da 4a Região Militar; Sr. Vereador Betinho Duarte, Presidente da 
Câmara Municipal desta Capital; Sra. Deputada da nação argentina, 
Marta Lúcia Osório; Sr. Deputado Antônio Andrade, Secretário do 
Conselho da Medalha da Ordem do Mérito Legislativo; Sr. Deputado 
Estadual e ex-Presidente desta Casa, Antônio Júlio; demais 
autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário aqui 
presentes; senhoras e Senhores agraciados, senhoras e senhores; o 
parlamento é o mais alto poder nos sistemas democráticos. Ele 
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representa a vontade do povo, não é nem melhor nem pior do que 
a sociedade a que serve. Ele é a sociedade resumida no número dos 
representantes eleitos. 

O parlamento, como instituição nacional, comemora agora o seu 
180° aniversário. Foi em 1823 que se reuniu a assembléia constituinte, 
convocada por Pedro I e eleita pelas oligarquias brasileiras, no tempo 
em que só podiam ser candidatos e eleitores os que tivessem renda 
própria. Dissolvida pelo Imperador logo em seguida, só mais tarde, 
depois da Constituição outorgada pelo Imperador, o parlamento se 
reabriria como Câmara e Senado. As Assembléias Provinciais 
surgiram pouco depois, em 1836, por força do Ato Adicional de 1834. 
Elas constituíram a vanguarda da Federação, embora tivessem o seu 
poder mitigado, a partir da Maioridade. 

Com a República, o sistema parlamentar brasileiro adotou, em parte, 
o sistema federal norte-americano. A evolução política do Brasil desde 
1889, com seus altos e baixos, seus períodos realmente democráticos 
e os períodos de crise institucional, sempre dependeu do parlamento. 
O parlamento é um Poder desarmado, que só se pode impor mediante 
a força política que lhe confere o instituto da representação. 

Quando os liberticidas atuam, o primeiro de seus alvos é o 
parlamento. Quando julgam necessário, fecham-no, como fez o 
Estado Novo em 1937. Quando acreditam ser possível domá-lo 
mediante a ameaça e o suborno, atuam como atuaram em 1964: 
quebram a sua espinha dorsal, com a cassação do mandato dos 
parlamentares mais competentes e corajosos. Não podendo expulsar 
todos os intrépidos, mantêm alguns, somente para assegurar uma 
aparência de oposição, já que sempre conseguem reunir uma maioria 
dócil. Quando isso ocorre, como ocorreu durante a ditadura militar, 
não há, na realidade, um parlamento aberto, mas um meio 
parlamento, um parlamento aleijado, despojado da autêntica 
representação do universo político nacional. 

A resistência dos parlamentos só foi vencida pela brutalidade das 
armas. Houve momentos, na história, em que o parlamento, 
conseguindo reunir forças populares e militares, pôde destronar os 
déspotas, coroados ou não, e submetê-los a julgamento. Isso ocorreu 
no século XVII, na Inglaterra, quando o parlamento, conduzido por 
Cromwell, venceu as tropas de Carlos I, julgou-o e condenou-o à 
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morte. Assim ocorreu na França revolucionária, cujo parlamento 
julgou e decapitou Luís XVI e grande parte da nobreza opressora, 
abrindo caminho para o sistema democrático moderno. 

Senhoras e senhores, sinto-me honrado pelo convite para falar 
nesta cerimônia em que se concede a Medalha do Mérito Legislativo a 
eminentes personalidades brasileiras e mineiras. 

Deputado a esta Assembléia por 16 anos e seu Presidente entre 
1999 e 2001, naturalmente conheci a história desta Casa, e a história 
deste parlamento se mistura com a grandeza da história de Minas e 
dos mineiros. Em todos os momentos da história de Minas, esta Casa 
foi importante para a defesa dos interesses de nosso Estado. 

Senhoras e senhores agraciados, o Brasil passa por uma fase de 
grande liberdade democrática, de ampla discussão política e de 
retomada de seu destino. A eleição de um operário, de um filho 
legítimo do povo mais povo de nosso País, traz novas esperanças à 
nossa gente. 

O Governo enfrenta graves dificuldades, mas isso não o impede de 
garantir as liberdades democráticas, de prestigiar o parlamento, de 
lutar pela ética na administração pública, de combater, com firmeza, 
as desigualdades sociais. 

As dificuldades econômicas, combatidas com medidas duras, mas 
necessárias, começam a ser vencidas. Os investimentos industriais 
crescem, e, com eles, podemos ter a esperança de diminuir o 
desemprego, reduzindo-o aos índices suportáveis em uma economia 
moderna. Para que o Brasil prossiga nesse caminho de reencontro, é 
indispensável o trabalho consciente e incessante dos parlamentos. 
Mas os parlamentos só podem desempenhar a sua missão 
democrática se não lhes faltar o apoio_da sociedade. É o 
reconhecimento ao apoio recebido por este parlamento que 
manifestamos hoje a muitos dos agraciados. Elas e eles fizeram jus à 
homenagem pelos serviços que prestaram a esta Assembléia, ao 
povo mineiro e às melhores razões do Brasil. Condecoramos também 
outros eminentes homens públicos que têm dedicado a sua vida à 
coletividade, na defesa da soberania nacional e dos interesses 
permanentes do Brasil. Muito obrigado a todos os senhores. Minas, 
nesta Casa, que a resume e a representa, é grata a todas as senhoras 
e a todos os senhores. Nosso muito obrigado. 
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Palavras do Sr. Presidente 

Exmo. Sr. Deputado Federal Danilo de Castro, Secretário de 
Governo, representando neste ato o Governador do Estado, Aécio 
Neves; Exmo. Ministro dos Transportes, Deputado Federal Anderson 
Adauto, ex-Presidente desta Casa; Exmo. Sr. Presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado, Des. Márcio Antônio Marins; Exmo. Sr. 
Procurador de Justiça Nedens Ulisses Freire Vieira; Exmo. Sr. 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Conselheiro Simão 
Pedro Toledo; Exmo. Advogado-Geral do Estado, Procurador José 
Bonifácio Borges de Andrada; Exmo. Comandante da 42 Região, 
General-de-Divisão Paulo César de Castro; Exmo. Presidente da 
Câmara Municipal de Belo Horizonte, Vereador Betinho Duarte, 
Prefeito em exercício; Exma. Deputada da Nação Argentina, Marta 
Lúcia Osório; Exmo. Secretário do Conselho da Ordem do Mérito 
Legislativo, Deputado Antônio Andrade; ex-Presidente desta Casa, 
Deputado Antônio Júlio; Senador Aélton Freitas; Deputado Mauro 
Lopes; Deputado Federal Edmar Moreira; Prefeitos; Vereadores; Vice-
Prefeitos e familiares dos agraciados, que muito nos honram com sua 
presença, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, dando 
seqüência a uma tradição que tanto a honra, vem outorgar Medalhas 
do Mérito Legislativo às personalidades nacionais ou estrangeiras que 
têm seus serviços ou méritos excepcionais reconhecidos por refletida 
decisão do Conselho da Ordem do Mérito Legislativo. 

· Seja, portanto, a nossa primeira palavra de congratulações a todos 
os agraciados, seguida de nossas saudações aos familiares e 
convidados aqui reunidos. 

As condecorações ou medalhas foram criadas para tornar público o 
valor daqueles cuja vida demonstra um sentimento de devoção à sua 
comunidade, ao seu rei, à sua religião. 

As ordens honoríficas modernas, como a do Mérito Legislativo de 
Minas Gerais, têm como mais remotos antecedentes as ordens 
religiosas e militares medievais fundadas para assistência, proteção e 
defesa dos inúmeros peregrinos que acorriam à Terra Santa, após a 
conquista de Jerusalém pelos cruzados. 

Quanto às ordens puramente de mérito, foram criadas com base no 
princípio da Revolução Francesa da igualdade dos cidadãos perante a 
lei, sendo de natureza laica e inspirando-se no modelo da legião de 
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honra criada por Napoleão Bonaparte, procurando recompensar o 
mérito civil ou militar, qualquer que fosse a origem do indivíduo. 

A Ordem do Mérito Militar, apenas contemplando feitos em combate, 
passou a ter sua congênere, premiando o mérito civil, distinguindo, 
assim, os serviços prestados em prol da sociedade. 

São, portanto, os valores emergentes do iluminismo que nortearam 
a Revolução Francesa - a liberdade e a igualdade -, moldando as 
modernas sociedades, os que se consagram na recompensa ao 
mérito individual. 

Independentemente de sua condição civil, eclesiástica ou militar, os 
agraciados com a Ordem do Mérito Legislativo do Estado de Minas 
Gerais mostraram-se cidadãos exemplares que prestam bons serviços 
a toda a população. 

Os diversos graus com que são admitidos ou promovidos nessa 
ordem refletem, pois, sua adesão aos princípios norteadores da 
democracia, da ética e da responsabilidade social. 

A insígnia que cada um de nós passa a ostentar traz consigo o 
dever, pelo agraciado, de lhe fazer jus, pela continuidade de uma 
atitude pública pautada pelo mesmo pela zelo e mesma dignidade 
hoje reconhecidos. 

Manter o título de cidadão exemplar requer determinação, coragem 
e redobrada responsabilidade. Como todos os cidadãos, os que 
ostentam o galardão do Mérito Legislativo têm direitos e deveres. E, 
sobretudo, o dever maior: a devoção ao Estado democrático de 
direito, o qual responde às raízes mais profundas da vontade do povo. 

Esta Casa, onde todos podem ser ouvidos com igualdade, onde há 
espaço para o diálogo e a busca de soluções em benefício da 
coletividade, volta, nesta cerimônia, a afirmar a cidadania. Cidadania 
que cada um dos agraciados com a Medalha do Mérito Legislativo do 
Estado de Minas Gerais professa, representando sua linha de frente e 
sua referência. Saibamos, então, desfrutar e ostentar essa insígnia. 
Muito obrigado. 

O locutor - Senhoras e senhores, gostaríamos de manifestar nossos 
agradecimentos às autoridades, aos agraciados e aos demais 
convidados pela honrosa presença, em especial à Orquestra Newton 
Paiva, que esteve a recebê-los com música de boa qualidade, aos 
Dragões da Independência, ao tenor Wagner Costa e aos integrantes 
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do seu quarteto. Informamos, ainda, que os agraciados receberão 
os cumprimentos no "Hall" das Bandeiras, no andar térreo desta Casa. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta às autoridades e aos 

demais convidados os agradecimentos pela honrosa presença, e, 
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as 
Deputadas e os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, 
dia 2, às 20 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 do 
dia 2/12/2003.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 74a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 2/12/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1 a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e 
Votação de Pareceres: Indicação, feita pelo Governador do Estado, do 
nome do Sr. Hélio César Brasileiro para Presidente do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -; 
encerramento da discussão; requerimento do Deputado Alberto Pinto 
Coelho; aprovação do requerimento - 2a Fase: Discussão e Votação 
de Proposições: Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho e 
outro; aprovação - Inexistência de quórum especial para votação de 
proposta de emenda à Constituição - Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei n° 1 .006/2003; aprovação na forma do vencido em 1 o 
turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.007/2003; 
aprovação na forma do vencido em 1 o turno - Discussão, em 2° turno, 
do Projeto de Lei n° 1 .008/2003; aprovação na forma do vencido em 
1 o turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1 .018/2003; 
aprovação na forma do vencido em 1 o turno - Prosseguimento da 
discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 1.081/2003; discurso do 
Deputado Chico Simões; questão de ordem - Encerramento. 

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever 
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. -
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Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio 
Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio 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 -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gil Pereira- Gustavo Valadares- lrani Barbosa- lvair Nogueira- Jayro 
Lessa - Jô Moraes - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo 
Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro 
- Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza 
Lara - Marilia Campos - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto 
Godinho - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo 
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia 
Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

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

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

1 a Parte 
Ata 

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 1 a Fase, com a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. 

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

reunião os Requerimentos n°s 965, 966, 967, 1.124 e 1 .246/2003, 
bem como os Projetos de Lei n°s 837 e 890/2003, apreciados na 
reunião ordinária realizada hoje, à tarde. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Indicação, feita pelo Sr. Governador do Estado, 
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do nome do Sr. Hélio César Brasileiro, para Presidente do Instituto 
de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG. 
A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a 
indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à 
Mesa requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho solicitando o 
adiamento da votação da indicação do titular do IPSEMG. Em 
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 a Fase, a 

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

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

Pinto Coelho e outro solicitando inversão da pauta desta reunião, de 
modo que os Projetos de Lei n°s 1.006, 1.007, 1.008, 1.018 e 
1.081/2003 sejam apreciados em primeiro lugar, rlessa ordem, entre 
as matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As 
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. A Presidência verifica, de plano, que 
não há quórum para votação de proposta de emenda à Constituição, 
mas que o há para a .apreciação das demais matérias constantes na 
pauta. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1 .006/2003, do Tribunal 
de Contas, que regulamenta o art. 121 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, com a redação 
dada pela Emenda à Constituição no 57, de 15/7/2003. A Comissão de 
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As 
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° 
turno, o Projeto de Lei no 1.006/2003 na forma do vencido em 1 o turno. 
À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.007/2003, do Tribunal 
de Justiça, que regulamenta o art. 121 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, com a redação 
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dada pela Emenda à Constituição no 57, de 15/7/2003. A Comissão 
de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma 
do vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As 
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° 
turno, o Projeto de Lei n° 1.007/2003 na forma do vencido em 1° turno. 
À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1 .008/2003, do 
Procurador-Geral de Justiça, que regulamenta o art. 121 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, 
com a redação dada pela Emenda à Constituição no 57, de 15n/2003. 
A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do 
projeto na forma do vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não 
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. 
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° 
turno, o Projeto de Lei n° 1.008/2003 na forma do vencido em 1 o turno. 
À Comissão de Redação. 

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Discussão, em 2° 
turno, do Projeto de Lei no 1.018/2003, do Deputado Mauri Torres, que 
regulamenta o art. 121 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição do Estado, com a redação dada pela 
Emenda à Constituição no 57, de 15n/2003. A Comissão de 
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na foram do 
vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As 
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° 
turno, o Projeto de Lei no 1.018/2003 na forma do vencido em 1 o turno. 
À Comissão de Redação. 

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Prosseguimento da 
discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.081/2003, do 
Governador do Estado, que altera a Lei no 12.427, de 27/12/96, que 
dispõe sobre as custas devidas ao Estado no âmbito da justiça 
estadual de 1 o e 2° Graus. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa do Consumidor 
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opina pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto com as Emendas nos 1 e 2, da Comissão de 
Defesa do Consumidor, e com a Emenda no 3, que apresenta. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto 
na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. 
Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Chico Simões, que ainda 
dispõe de 36 minutos. 

O Deputado Chico Simões* - Sr. Presidentes, demais Deputados 
que compõem a Mesa, Deputadas e Deputados, pessoas que nos 
vêem da galeria e pela TV Assembléia. Darei prosseguimento à 
discussão iniciada na parte da tarde, quando presenciamos lideranças 
do Governo Estadual com urn discurso repleto de alegria, 
simplesmente para comunicar que o Governador do Estado pagaria o 
13° salário. Inicio a minha fala fazendo uma reflexão sobre a atitude 
das lideranças, que subiram à tribuna e relataram algo que já deveria 
ter ocorrido no Estado de Minas Gerais, uma vez que a lei diz que a 
primeira parcela do 13° salário deve ser paga até o dia 20 de 
novembro. Isso mostra, mais uma vez, como a classe política hoje é 
vista pelo eleitor. Estamos no vangloriando de algo que é obrigação: 
pagar os funcionários e o 13° salário. 

Quando um dever é cumprido, as lideranças desta Casa falam como 
se fosse algo excepcional. Todos nós, homens públicos, temos que 
fazer uma reflexão para mudar esse comportamento, para que os 
políticos se aproximem daquilo que prometem em campanha, quando 
fazem as melhores promessas. Não só o Governador do Estado, mas 
a maioria dos homens públicos, prometem verdadeiros milagres para 
conseguir o voto, algumas vezes exfrapolando aquilo que o ser 
humano pode realizar. 

Quando o Governador toma-se de uma alegria muito grande para 
dizer que pagará o 13° salário, mostra-se exatamente como vem 
sendo ao longo do seu primeiro ano de mandato: um Governo de 
"marketing", que cria uma dificuldade aparente para depois mostrar 
um lenitivo e desviar a atenção não só dos eleitores, mas também 
daqueles que deveriam estar cobrando algo mais. 

O servidor do Estado de Minas Gerais não tem aumento de salário 
há oito ou nove anos. No início deste ano, o Governador, com a 
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promessa de uma reforma administrativa drástica, conseguiu 
desviar a atenção do servidor. A maldade contida na reforma 
administrativa foi minimizada e aprovou-se uma reforma menos 
drástica, mas que deu tempo ao Governador para que ficasse um ano 
sem conceder aumento para o servidor, que ainda ficou satisfeito 
porque a reforma administrativa não se fez com a maldade 
inicialmente proposta. 

Agora, o Governo toma exatamente a mesma atitude. O Governador 
tinha o compromisso de enviar os planos de cargos e vencimentos 
para esta Casa. Isso foi tratado antes da posse do atual Governador, 
quando então, no Governo Itamar Franco, o plano de cargos e 
vencimentos dos servidores já estava em estágio avançado. E, para 
atender à solicitação do Governador Aécio Neves - que era o 
candidato do ex-Governador Itamar Franco e de quem teve seu apoio 
-, o plano de cargos e vencimentos dos servidores foi retirado de 
pauta. O Governador disse que trataria desse assunto tão logo 
tomasse posse, talvez nos primeiros meses de seu Governo. E, mais 
uma vez, está nos enrolando. Para desviar a atenção do servidor, 
promete que pagará o 13° salário no dia 15. 

Mas isso não basta. Não votaremos nenhum projeto nesta Casa 
enquanto a palavra do Governador não for cumprida, mandando os 
planos de cargos e v.encimentos dos servidores para a Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais. E não avançaremos na 
votação enquanto isso não for realidade. São promessas em cima de 
promessas desde o ano passado, quando esses planos foram 
empurrados para o início desse ano, e até hoje não chegaram aqui. O 
Governador tem o compromisso de enviá-los ainda esse ano, e entre 
eles está o plano de cargos e vencimentos da educação. Aguardamos 
a remessa dos planos o mais rápido possível, esperamos que tenham 
sido discutidos com o servidor, porque, quando chegarem, serão lidos 
juntamente com as lideranças dos servidores, para verificarmos se o 
conteúdo é aquele que foi acordado com os servidores. 

Se realmente for, aí sim discutiremos os projetos em pauta que 
interessam ao Governador e aos Deputados, terminando o ano com a 
votação do Orçamento. 

Em nome do PT, insisto que só votaremos após a chegada do plano, 
pois receamos que isso possa não ocorrer; tememos que, mais uma 
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vez, o Governador do Estado não cumpra sua palavra. Até agora, 
limitou-se a imitar o Governo Federal. Como não há discussão de 
plano de cargos e vencimentos para os servidores federais - eles já 
têm -, pode ser que o daqui também não chegue. Assim que o plano 
chegar, discutiremos os outros projetos. 

Falei várias vezes sobre o tarifaço proposto pelo Governador, mas é 
bom repetir que o aumento de tributos, em Minas ou em qualquer 
Estado, é inoportuno. A sociedade não suporta tantos impostos e 
taxas. No momento em que o Governo Federal faz a reforma 
tributária, que significará mais R$1 .000.000.000,00 por ano para os 
cofres mineiros, não é possível aceitar que, de maneira afoita, tribute-
se ainda mais a população. O Governador não trata os mineiros com o 
carinho e o respeito necessários. Ele usa sua influência junto ao 
Governo Federal para que a reforma tributária não aumente os 
impostos. Nesse ponto, aliás, concordamos. Mas, ao mesmo tempo 
em que protege os outros Estados contra o aumento de tributos 
federais, faz o oposto em Minas - e de uma maneira injusta, cobrando 
menos de quem pode mais e cobrando mais de quem pode menos. 
Esse é o perfil da cobrança tributária mineira, típica do PSDB, que 
valoriza o mercado. A conseqüência disso é um Brasil rico, porém 
injusto; esse Brasil com concentração de renda; esse Brasil que tem 
muito para poucos, enquanto muitos não têm nada. Essa injustiça 
pode ser percebida no IPVA, do qual se abre mão para grandes 
locadoras e frotas e que se aumenta para as motos e os carros a 
diesel. 

Além da injustiça, tributa ações que o Estado deveria promover para 
o cidadão com o dinheiro dos impostos já cobrados, entre elas a 
segurança pública, a taxa de incêndio - IPTU estadual -, as 
ocorrências policias, etc. 

Se ele for comunicar à polícia algum ato delituoso, vai contar até dez 
porque não sabe como essa ocorrência vai ser atendida, se por um 
policial ou por dois, se estarão de moto, de carro ou de camburão. O 
preço de tudo isso varia. Tenho certeza de que alguém, quando for 
vítima de roubo em sua casa, vai contabilizar o que levaram e ver se 
vale a pena chamar a polícia. O cidadão vai ficar na dúvida se deve 
chamá-la ou não. Mais uma vez, a segurança pública, direito do 
cidadão, fica nessa situação. Ouvimos esse discurso quando da 
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primeira eleição de Fernando Henrique Cardoso e no Governo de 
Fernando Collor de Melo. De um Fernando passou para o outro, e 
continuamos a escutar a mesma coisa, ou seja, o Estado tem de ser 
responsável pela educação, pela saúde e pela segurança. Venderam 
tudo que tínhamos e o Estado continua altamente ineficiente nas 
ações que são de sua obrigação. E agora, como se não bastasse todo 
o maltrato às políticas públicas, vêm cobrar do contribuinte mineiro a 
segurança. No Projeto n° 81, da Justiça, o Governo vem dizer que tem 
por finalidade reajustar as taxas cobradas nos processos, no Fórum, 
no Ministério Público. Nesse momento, o cidadão sente que alguém o 
está lesando em alguma coisa. Não dá para fazer justiça com as 
próprias mãos. É lógico que temos de procurar o Poder Judiciário, 
mas está ficando humanamente impossível, pois a Justiça é cara e 
morosa. Ter acesso gratuito aos advogados não é fácil. Olhem como 
estão as filas para o acesso aos Defensores Públicos. O que se cobra 
é impraticável para a maioria dos cidadãos mais simples. E isso vem 
também com a mesma característica. Quero chamar a atenção dos 
Deputados para as tabelas. Nesse projeto, um mandado de segurança 
fica caro. O mandado significa que um direito líquido e certo está 
sendo desrespeitado. Isso deveria ser gratuito, pois só se impetra um 
mandado de segurança em casos claros, cristalinos, quando um 
direito está sendo desrespeitado. O que o Governador coloca nesse 
projeto? Essa ação, que era gratuita, vem modificada. Se o mandado 
for proposto coletivamente - quem os propõe são geralmente 
sindicatos, associações de moradores, pessoas que se organizam -
deve-se pagar R$40,00 pelo primeiro e R$20,00 por todos os outros. 
Vocês que estão nos assistindo sabem que isso vai ficar inviável. 

Se tivermos uma associação de bairro com mil pessoas, significa 
que cada um vai pagar R$40,00 e cada um dos outros R$20,00. Isso é 
uma maneira de dificultar ainda mais o acesso da sociedade à justiça, 
porque quem é rico não tem esse problema. Geralmente, a pessoa 
que tem dinheiro pode pagar bons advogados e as taxas, mas, 
infelizmente, o pobre coitado que hoje precisar procurar a Justiça em 
Minas Gerais com certeza não pode fazê-lo. 

Gostaríamos de, justamente neste momento, eleitores e 
contribuintes que nos assistem, dizer que não dá mais para aceitar 
essa situação de braços cruzados. Acredito que a sociedade tem que, 
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de maneira organizada, lutar por seus direitos; sociedade esta que 
já não tem uma saúde pública de boa qualidade, cujo Governo do 
Estado deveria aplicar nesse setor, por força de emenda à 
Constituição Federal, 10,75% do orçamento, e não aplicou este ano 
sequer a metade - em torno de cinco e poucos por cento -, já 
prevendo para o ano que vem aplicar menos ainda, o que dificultará 
ainda mais a assistência à saúde, principalmente para a população 
carente. 

Vocês todos que estão nos ouvindo são testemunhas da situação 
por que passa a educação em Minas Gerais. Temos merenda para o 
ensino fundamental, mas não a temos para o segundo grau, o que é 
obrigatório. Muitas vezes algumas pessoas, embora com um pouco 
mais de idade e com dificuldades de se alimentarem em casa, não 
podem merendar na escola. O Governo só está prometendo isso para 
2005. Quer dizer, não se tem saúde, educação de boa qualidade, e, 
agora, não se terá também direito à justiça - direito à segurança nem 
se fala! Onde vamos parar? Está na hora de a sociedade começar a 
fazer uma reflexão para exigir dos governantes o cumprimento do que 
prometem em campanha. Nenhum de nós, Deputados que aqui estão, 
Governadores, Presidente da República, somos obrigados a entrar na 
vida pública. Entramos porque é algo que nós mesmos decidimos, e, 
quando entramos, temos que ter um compromisso com a sociedade. 
Não podemos, de maneira nenhuma, exercer esse poder dado pela 
sociedade, administrar o que é dela, apenas para meia dúzia de 
pessoas. 

Agora vem o Governo do Estado se vangloriando por pagar o 
décimo-terceiro. Gostaríamos que o Governo do Estado avançasse. 
Pagar o décimo-terceiro não é para nós nenhuma novidade, mas sim 
um dever e uma obrigação, até porque, se não me falha a memória, 
não conheço uma prefeitura do PT que não pague o décimo-terceiro e 
os salários em dia. O PSDB, porque está pagando o décimo-terceiro, 
conta uma vantagem muito grande. Acho que está na hora de 
aprender com o PT a cumprir o nosso papel de homens públicos, para 
que possamos fazer aquilo que é um dever e uma obrigação, 
respeitando o direito do trabalhador. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Caro companheiro 
Deputado Chico Simões, quero cumprimentá-lo por sua fala e por sua 
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atuação nesta Assembléia Legislativa, sempre em defesa do povo 
mineiro, da política com ética e seriedade, e sempre pensando na 
população. Como Prefeito que foi, sabemos do seu compromisso com 
os trabalhadores, com a maioria, sempre trabalhando para acabar 
com a exclusão e com os privilégios. 

Aproveito a oportunidade para dizer que estivemos hoje em 
Varginha, com o nosso líder, Deputado Rogério Correia, com o 
Deputado Laudelino Augusto e com o Deputado Dilzon Melo. 
Participamos de um grande evento em que o Prefeito Mauro, do 
Partido dos Trabalhadores, acolheu vários Ministros do Governo Lula, 
Secretários, representantes do Governo Estadual e dos movimentos 
sociais de Furnas num grande debate, com o objetivo de propor ações 
concretas para um planejamento das cidades no entorno de Furnas. 

Então, sabemos que a diretriz do Governo Federal tem sido 
governar com participação popular e planejamento. 

Estamos vendo um grande avanço a médio prazo, porque os 
recursos de Furnas não mais serão usados de maneira clientelista 
nem para apagar incêndio. Por exemplo, aconteceu um problema 
numa cidade do entorno de Furnas, então é lá que investiremos e 
faremos parcerias em questões pontuais. Ao contrário, foi assinado 
um acordo para que, em 180 dias, seja apresentada uma proposta 
concreta por um grupo de executivos que irá trabalhar com parcerias 
pelo desenvolvimento sustentável de todas as 51 cidades do entorno 
de Furnas. 

Queremos elogiar publicamente essa iniciativa do Governo Federal, 
do Lula e de toda a sua equipe, que tem envidado esforços para 
otimizar os recursos públicos. Que cada centavo seja usado 
exatamente em benefício do povo mineiro, no caso de Furnas, e do 
povo brasileiro. Assim, brevemente veremos resultados muito 
positivos, porque é preciso que haja controle social nas 
administrações. 

Estávamos com representantes de várias universidades, incluindo a 
Universidade Federal de Lavras, que apresentaram propostas e 
estudos feitos durante dois ou três anos sobre o uso das águas de 
Furnas, para que, de fato, haja desenvolvimento sustentável. E um 
dos professores universitários disse muito bem que o povo do Sul de 
Minas quer que as universidades lá instaladas possam nortear esse 
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projeto; querem, sobretudo, a participação e o apoio dos Governos 
Estadual e Federal porque é sua essa iniciativa, mas querem ser os 
responsáveis principais pelo projeto. 

Então, de forma alguma poderíamos deixar de registrar esse fato. 
Cumprimento o companheiro Mauro, Prefeito de Varginha, que tem 
sido avaliado positivamente porque, no seu projeto de governo, tem 
priorizado a participação popular e as parcerias e procurado canalizar, 
por intermédio do Governo Federal, todos os recursos necessários 
para as políticas públicas. 

Enfim, companheiro Chico Simões, quero cumprimentá-lo por sua 
fala. V. Exa. nos fez lembrar do Prefeito Mauro e de sua 
administração, que, certamente, também usa esses princípios e tem 
esses objetivos. 

Mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro do tema, quero 
dizer que vimos que os jornais denunciaram uma funcionária, que não 
foi indicada pelo PT, mas que exerceu, por um tempo, um cargo 
comissionado na área da saúde, porque um empresário, inicialmente, 
aceitou dar-lhe propinas. 

Ora, de público, venho lembrar a todos os empresários deste País 
que vivemos outro momento nacional e que, de forma alguma, 
aceitem dar um centavo de propina a quem quer que seja. Este 
Governo não aceita corrupção. Então, se houver, na máquina 
administrativa, qualquer funcionário que assuma essa postura tão 
nefasta, que os empresários não a aceitem e a denunciem no primeiro 
momento, porque, assim, contribuirão com esta Nação, e poderemos 
estabelecer um controle social. Se isso aconteceu, certamente os 
empresários ainda não tinham claro em suas cabeças a idéia de que 
estamos vivendo outro tempo e de que não podemos aceitar 
corrupção alguma. 

Até gostaria que V. Exa. também fizesse referência a esse fato, 
porque sei que V. Exa. governou muito bem a cidade de que foi 
Prefeito. 

O primeiro compromisso do Governo Lula é extinguir a corrupção, 
mas, sozinho, não vai conseguir. Ele depende de cada parlamentar, 
de cada empresário, de cada sindicalista, de cada participante de 
movimento social. Mas, como fez e sempre fará, imediatamente vai 
tomar as medidas necessárias para erradicar definitivamente a 
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corrupção. 

Deputado Chico Simões, vimos hoje em Varginha exatamente o que 
impede a corrupção: o controle social, os movimentos organizados. 
Eram mais de 50 Prefeitos, Vereadores, movimentos sociais 
organizados, universitários, professores universitários, todos em torno 
de uma mesma mesa, planejando, participando, discutindo e, 
certamente, acompanhando e controlando o processo, para que todos 
os recursos públicos sejam usados em benefício do povo mineiro. 

Queremos parabenizar o Governo, que tem tido este norte: o projeto 
democrático popular, no qual acreditamos. Todos os outros partidos 
comungam conosco desse projeto. Mais uma vez cumprimento V. 
Exa., que para nós simboliza esse mesmo projeto. Muito obrigada. 

O Deputado Chico Simões* - Muito obrigado, companheira Maria 
Tereza Lara. Não temos dúvida de que não existe nada que 
desestimula mais o desenvolvimento do Brasil que a impunidade em 
relação à corrupção. Seria bom se o Brasil fosse um País em que a 
corrupção não fosse endêmica. Felizmente, as coisas estão aflorando, 
e alguns funcionários públicos - Procuradores e policiais - estão dando 
outra conotação a este País, prendendo autoridades que usaram o 
poder que o povo lhes deu para fazer esse tipo de ação, o que não 
podemos, de maneira absoluta, aceitar nem sequer conviver por mais 
tempo. 

E a impunidade? Assim como a corrupção, constitui verdadeiro 
câncer, dificultando muito o desenvolvimento e o investimento neste 
País. 

Quero fazer coro com V. Exa. em relação ao assunto que abordou. 
O Governo já fez a sua parte, exonerando essa funcionária, ocupante 
de cargo de confiança do Governo, que também é do PT. É bom que 
a sociedade entenda que este Governo não é apenas do PT. Não está 
aqui ninguém que possa dizer que apenas no PT existem os 
melhores. Não, não é só no PT, mas tenho certeza de que a grande 
maioria está no PT. Aliás, não se trata de bandeira empunhada por 
nós, mas pela sociedade, que, em toda pesquisa, considera o PT 
como o partido que tem em seu dia-a-dia respeito pela coisa pública, 
administra com probidade. 

Essa funcionária, do Ministério da Saúde em Minas Gerais, cujo 
nome citarei, pois foi divulgado pela imprensa - Cida Porto -, não foi 
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indicada em nenhum momento pelo PT, nem pelo PT de Neves, 
nem pelo PT de Minas Gerais. O nome que indicamos para ocupar 
aquele cargo foi o do nosso companheiro Toninha, de Sabará. A 
indicação daquela servidora foi de partidos da base do Governo. 
Infelizmente, não podemos, de cara, culpar as pessoas, sem dar-lhes 
oportunidade de mostrar o que são. Não podemos condenar ninguém 
de maneira preventiva ou preconceituosa. 

Queremos deixar registrado que seja realmente feito inquérito, de 
maneira aberta e transparente. A justiça deverá ser praticada, e, se a 
funcionária tiver culpa, deverá ser exemplarmente punida, para 
preservar não somente o Governo Lula, mas a sociedade brasileira. 
Quero repetir que isso não é fato apenas do PT. 

Também quero registrar que a administração desta Casa, hoje sob a 
Presidéncia do Deputado Mauri Torres, é correta e séria. Queremos 
que seja assim em todos os órgãos, tanto federais como estaduais, e 
que esta Assembléia possa dar exemplo, para que possamos ter 
administrações corretas e sérias e para que a coisa pública seja 
respeitada como sendo de todos, e não como propriedade privada. 

Iremos, com certeza, exigir que esse caso seja apurado e a 
servidora seja penalizada proporcionalmente ao que fez. 

É lógico que no Estado, como em todo Governo, podemos ter ações 
que não condizem com a boa conduta. Fomos procurados por alguns 
funcionários de carreira, não satisfeitos, nos órgãos em que 
trabalham, com ações de alguém que exerce cargo de confiança. 
Esses chefes que não são de carreira muitas vezes abusam da 
confiança que lhes é dada. 

O Poder Legislativo tem responsabilidade de fiscalizar. Se o 
funcionário perceber que algo estranho, que não condiz com o 
procedimento correto, está acontecendo em seu ambiente de trabalho, 
deve-nos procurar na Assembléia. Preservaremos a fonte e 
fiscalizaremos a irregularidade. Esse é o papel fundamental do 
legislador. 

O ideal é o que o Governo Lula, e geralmente o PT, estimula: a 
participação da sociedade. Quando fui Prefeito de Coronel Fabriciano, 
fizemos convénio com o pronto socorro de um hospital privado, mas 
de acordo com a licitação. Colocamos no edital de licitação controle 
social por meio de Conselho Municipal de Saúde, que terá acesso a 
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tudo no pronto socorro. Ao funcionamento, à medicação, as 
condições do ambiente e da alimentação. Isso deve ser feito porque 
envolve dinheiro da sociedade. 

O processo de licitação funcionou muito bem. Não houve bate-boca 
entre dono de hospital e Prefeito, porque a sociedade estava 
presente. Ela tinha acesso a tudo para fiscalizar. Houve casos em que 
o dono do hospital foi defendido pelo Conselho de Saúde. O paciente, 
muitas vezes, por não ser atendido da maneira como esperava - às 
vezes não havia negligência -, reclamava, mas o conselho estava 
presente para desfazer os mal-entendidos. 

Enquanto o controle social não estiver funcionando de maneira 
plena, o Poder Legislativo deve cumprir o seu papel. Na fiscalização, 
não podemos ter bandeiras política, ideológica nem partidária. 
Estamos na Casa para fazer com que o contribuinte seja respeitado e 
as políticas públicas praticadas para atender a todos. 

No PT, quando necessário, o próprio Vereador do partido é o 
primeiro a tecer crítica ao Prefeito. Isso ajuda a administração. Quem 
está no poder, muitas vezes, fica encastelado, rodeado por algumas 
pessoas, que, muitas vezes, preferem bajular do que levar a verdade 
a quem está governando, que pode perder a noção da realidade. É 
importante o Deputado ou Vereador levarem ao conhecimento do 
Executivo o que percebem que não está andando corretamente. 

Protestamos contra esse tarifaço promovido pelo Governador, que 
vai inviabilizar a vida do povo mineiro, pois dificultará a segurança, os 
procedimentos jurídicos, cobrando mais tributos de quem, no dia-a-
dia, não dá conta nem de se sustentar. No trabalho de convencimento 
de nossos pares, vamos tentar mudar alguns pontos do projeto. Em 
relação ao que não conseguirmos e for ilegal, entraremos na justiça. 

Quanto à taxa de prevenção de incêndio, por ser ilegal, daremos 
entrada a uma ação. Com relação ao aumento das taxas do Judiciário, 
também daremos entrada a uma ação no Judiciário. 

Com certeza, também nos utilizaremos da justiça para fazer com 
que o desequilíbrio seja revisto em nosso Estado. Esperamos que o 
Governo do Estado cumpra o que nos prometeu e envie a esta Casa, 
o mais rápido possível, os planos de cargos e vencimentos dos 
servidores públicos estaduais. Concedo aparte ao Deputado Alencar 
da Silveira Jr. 
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O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Sr. Presidente, 

fico abismado na hora em que vejo os companheiros do PT acharem 
ruim o fato de o Governador fazer os pagamentos em dia. Tive 
oportunidade de votar no Presidente da República, Luís Inácio. 
Também não entendo quando o PT fala em tarifaço. Há instantes, 
conversei com um Deputado do Estado de São Paulo. Discutimos a 
situação de Minas Gerais, que fará o pagamento do décimo-terceiro 
em dia, e a de São Paulo, que passa por dificuldades, principalmente 
no âmbito municipal. Ele me disse que o PT é o maior criador de taxas 
em São Paulo. A Prefeita de São Paulo teve de retirar da Câmara 
Municipal, na semana passada, o projeto que havia enviado visando a 
taxar as confeiteiras de São Paulo. Essa taxa foi denominada de '1axa 
da coxinha". A Prefeita de São Paulo é do PT e há muito está sendo 
chamada de "Martaxa". Parece-me que esse pessoal vive em outro 
mundo. Criticar, falar que é preciso fazer isto ou aquilo, é fácil. Por 
que o Deputado Chico Simões, que foi Prefeito e conhece as 
dificuldades de se administrar, não pega o' telefone e diz: 
"Companheira Marta Suplicy, vamos ajudar a população; tire a "taxa 
da coxinha"."? Em vez disso, acha que a população belo-horizontina e 
os telespectadores da TV Assembléia são bobos. A "Martaxa", como é 
denominada em São Paulo, é do PT. 

O Deputado Chico Simões* - Não canso de repetir que cada um tem 
de cumprir seu papel. Não dá para valer-se de um erro para justificar 
outro. Se realmente ocorre isso em São Paulo, não posso interferir, 
pois não sou Deputado lá; logo, não tenho prerrogativa legal para 
influenciar na administração da companheira Marta. Minha 
convivência com ela é partidária e não pode ser confundida com a 
ação de cada um. Nesta Casa, cumpro meu papel de fazer as críticas 
que entendo justas e corretas. Gostaria que os Deputados que têm 
base em São Paulo fizessem o mesmo. Não é possível que um 
Deputado critique o Governo Lula aqui e, em Brasília, vote com ele. 
Isso, para mim, é falta não sei de quê. Lá, é com Lula, vota em tudo; 
aqui, adota comportamento diferente. O PT, pelo menos, tem uma 
característica: 

Podemos ser piores, mas não somos iguais. Quando somos 
Oposição, somos Oposição. Temos cara. Aqui, o partido do Deputado 
que nos antecedeu está realmente com o Governador. Lá, em 
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Brasília, é "Lulinha" para lá, "Lulinha" para cá. Pelo amor de Deus, 
o povo já não agüenta isso! 

O mais grave não é os governantes criarem taxas para tirar dinheiro 
dos outros, é Deputado apoiar caça-níqueis para tirar dinheiro dos 
pobres. Nós, pelo menos, estamos tirando o dinheiro e o colocando 
nas mãos de um bom Governo, na esperança de que o transforme em 
melhor qualidade de vida para o cidadão. Quando o dinheiro é tirado 
por meio de caça-níqueis ou por meio de bingo, estão-se extorquindo 
as pessoas mais humildes para benefício de não sei quem. 

Questão de Ordem 
O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, peço a V. Exa. que 

encerre a reunião, porque não há quórum para continuarmos os 
trabalhos. 

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

quórum para a continuação dos tabalhos e encerra a reunião, 
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões 
extraordinárias de amanhã, dia 3, às 9 e às 20 horas, nos termos do 
edital de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, 
às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 

ATA DA 75a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 3/12/2003 
Presidência dos Deputados Mau ri Torres e Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1 a Fase: Inexistência de quórum para votação de 
indicação - 2a Fase: Questão de ordem - Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e Votação de Proposições: Existência de quórum para 
votação - Requerimento do Deputado Rogério Correia; aprovação -
Inexistência de quórum especial para votação de proposta de emenda 
à Constituição - Prosseguimento da discussão, em 1 o turno, do Projeto 
de Lei n° 1.081/2003; discurso do Deputado Weliton Prado- Discursos 
dos Deputados Paulo Piau e Weliton Prado - Questões de ordem -
Encerramento. 

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

~-----------~------------~ 



769 
Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George 
Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da 
Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Ouintão - Antônio Carlos 
Andrada - Antônio Genaro -Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha 
- Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio 
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor 
Viana - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio 
Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo 
Valadares - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique -
José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo 
Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília 
Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto 
Godinho - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo 
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton 
Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Às 9h13min, a lista de 

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

1 a Parte 
Ata 

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1 a Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2" Parte da reunião, em sua 1 a Fase, com a 
apreciação de pareceres e requerimentos. A Presidência verifica, de 
plano, que não há quórum para votação da indicação constante na 
pauta, mas que há para a continuação dos trabalhos. 

2" Fase 
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O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a 

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

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Voltarei a falar disso à tarde, mas não 

poderia deixar de comemorar e parabenizar o Ministério Público 
Federal por ter aceito uma representação feita pelo sindicato dos 
eletricitários. 

O Ministério Público atendeu o Bloco PT-PCdoB e propôs uma ação 
para barrar o lucro do sócio privado da CEMIG, demonstrando que o 
acordo feito entre o Governo do Estado, o Governo Federal e o 
BNDES, na ocasião, para a venda de 1/3 das ações da CEMIG, foi 
extremamente lesivo aos interesses do Estado. 

Ontem o Ministério Público entrou com uma ação solicitando que a 
Southern não tenha os dividendos da CEMIG e sugerindo que deveria 
depositá-los em juízo, por causa da dívida que essa multi nacional tem 
com o BNDES. Foi um acordo extremamente lesivd aos interesses do 
Estado. 

A Southern já recebeu dividendos demais e não paga a dívida que 
tem com o BNDES. Metade do valor de 1/3 das ações que ela 
comprou foi pago com empréstimo do BNDES. Agora, não pagando o 
BNDES, dá o cano no dinheiro público. Essa empresa multinacional 
tornou-se dona de 1/3 das ações com dinheiro público, pelo menos 
com metade do dinheiro público, passando a receber polpudos 
dividendos. Teria a receber de dividendos, no mês de dezembro, 
cerca de R$32.000.000,00, embora tenha uma dívida em torno de 
US$600.000,00 com o BNDES. 

O Ministério Público quer - e nós, da Bancada do PT-PCdoB, 
tínhamos chamado a atenção para isso - que esses dividendos não 
sejam repassados à Southern, que esse dinheiro seja bloqueado, para 
retornar ao BNDES. Outras ações terão de ser feitas para que a 
CEMIG e o BNDES retomem esse 1/3 das ações. 

Isso demonstra que foi um acordo extremamente malfeito. O 
Senador Eduardo Azeredo, na época Governador do Estado, fez um 
acordo que só serviu aos interesses dessa multinacional. 

Foi um acordo promovido pelo Governo Fernando Henrique e pelo 
Governo do Estado, que trouxe prejuízo enorme para o BNDES e, 
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portanto, para os cofres públicos do País. Felizmente, parece que a 
solução está por chegar, para, então, ser devolvido à CEMIG e ao 
BNDS o que lhes é de direito. 

Não há como não nos indignarmos com o que aconteceu nesse 
processo. Depois falarei a respeito, com mais tempo, mas não poderia 
deixar de parabenizar, nesta manhã, o Ministério Público Federal, por 
ter entrado com a ação. Esperamos que a justiça, até sexta-feira, 
conceda ao Ministério Público a liminar para reter os R$32.000.000,00 
de dividendos que a Southern receberia indevidamente. 

Fica aqui o anúncio de uma discussão que terá seqüência. Tudo 
faremos para que a justiça nos ouça e impeça que a Southern 
continue recebendo dividendos enquanto não quita suas dívidas para 
com o BNDES. 

Palavras do Sr. Presidente 
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que fez retirar 

da pauta da reunião os Projetos de Lei nos 1.006, 1 .007, 1 .008 e 
1.018/2003, apreciados na reunião extraordinária realizada ontem à 
noite. 

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

configurou o quórum para a votação das matérias constantes na 
pauta. Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia, 
solicitando a inversão da pauta da reunião de modo que o Projeto de 
Lei n° 1.081/2003 seja apreciado em 1° lugar entre as matérias em 
fase de discussão. As Deputadas e os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. A Presidência 
verifica, de plano, que não há quórum especial para votação de 
proposta de emenda à Constituição, mas que há para a apreciação 
das demais matérias constantes na pauta. 

Prosseguimento da discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 
1.081/2003, do Governador do Estado, que altera a Lei n° 12.427, de 
27/12/96, que dispõe sobre as custas devidas ao Estado no âmbito da 
justiça estadual de 1 o e 2° graus. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa do Consumidor 
opina pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto com as Emendas nos 1 e 2, da Comissão de 
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Defesa do Consumidor, e com a Emenda no 3, que apresenta. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto 
na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. 
Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Weliton Prado. 

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, cada dia que passa fico mais surpreso com a inteligência 
e com a maldade do Governador, que se utiliza de todos os artifícios 
para ludibriar a população. 

Parece-me que o Governador Aécio Neves está seguindo o 
raciocínio maquiavélico segundo o qual todas as medidas ruins, 
desastrosas e antipopulares devem ser tomadas de uma só vez e em 
dose cavalar. É o que prova ao enviar a esta Casa seis projetos 
alterando o sistema tributário no Estado, projetos que, na concepção 
do Bloco PT-PCdoB, propõem medidas confiscatórias. Um verdadeiro 
absurdo! Aumentam o valor de taxas já existentes em proporções que 
podem chegar a mais de 500%, e também criam taxas absurdas, 
como a de incêndio. O Bloco PT-PCdoB entrará com uma ADIN no 
STF, porque a taxa de incêndio é ilegal, inconstitucional e injusta. Fere 
o art. 152 da Constituição do Estado, o princípio da capacidade 
contributiva e vários outros aspectos. Acreditamos na justiça e vamos 
defender os interesses da população de Minas Gerais, que seria muito 
prejudicada. Os comerciantes teriam de pagar altíssimas taxas de 
incêndio e, se sua casa pegasse fogo, não teriam a garantia de 
indenização por parte do Estado. 

Em uma audiência pública realizada conjuntamente com duas 
comissões desta Casa, perguntei ao Secretário: "Como o cidadão 
deve proceder se sua casa for incendiada?". O representante do 
Governo teve a cara-de-pau de dizer que o cidadão tem de reclamar 
na justiça. Ficou claro o interesse do Governador, que, prevendo isso, 
enviou a esta Casa um tarifaço aumentando as taxas do Judiciário, 
para impedir os cidadãos de terem acesso à justiça. Enviou o Projeto 
n° 1 .081, que aumenta o valor das custas judiciais, vedando o acesso 
da população de Minas Gerais ao direito constitucional de justiça, 
essencial ao exercício da cidadania. 

Vejam os senhores como o Governador é inteligente. Observem sua 
capacidade de enganar e prejudicar a população de Minas Gerais. Um 
de seus interesses é afirmar que a justiça em nosso Estado é ligeira, 
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que em Minas não há pilhas de processos. É lógico que diminuirão, 
porque os cidadãos não terão dinheiro para pagar as custas. Daí o 
Governador divulga, em nível nacional, que em Minas Gerais os 
processos não se empilham, são resolvidos rapidamente. 

Não tenho medo. Falo na cara que o Governador Aécio Neves 
mentiu. E provo. A Lei n° 12.427, de 1996, define o valor das custas 
judiciais de primeira e de segunda instância. O projeto do Governador 
Aécio Neves aumenta o valor das taxas sob o pretexto de reajustar as 
taxas de 1999. A proposta reajusta os valores percentuais entre 85% 
e 516% aplicados à UFEMG, a partir de janeiro de 2004. 

A inflação de 2000 a 2003 chegou a 63%. O Governador disse que 
iria reajustar as taxas de acordo com a inflação e reajustou em mais 
de 500%. Governador, não vamos enganar a população! Não use 
essa malícia, essa inteligência para ir contra o povo de Minas Gerais, 
que não merece isso. Estamos passando por muitas dificuldades. 
Vimos que sucessivos Governos fizeram administrações desastrosas. 
E agora, que teríamos a possibilidade de estar nesta Casa para dar 
uma contribuição, o Governador Aécio Neves tenta usar de todos os 
artifícios para ludibriar a população. Ele disse que iria reajustar as 
taxas pela inflação e dá de presente de Natal à população um reajuste 
das custas judiciárias de mais de 500%. 

Parabenizo o Deputado Sebastião Helvécio, que felizmente foi 
sensível à questão reduzindo, em seu relatório, alguns valores do 
projeto do Governador Aécio Neves. A população não agüenta mais 
tantos aumentos. Pela proposta inicial do Governador, os valores das 
custas judiciais teriam um aumento exorbitante, até mesmo em 
algumas ações essenciais ao exercício da cidadania. Um exemplo 
simples: o mandado de segurança tem seu valor atual em R$48,00 e, 
com a proposta do Governador, passaria para R$246,48. Um aumento 
de 416%. Isso é reajuste, se a inflação foi de 63%? O mandado se 
segurança é fundamental para o exercício da cidadania. Por exemplo, 
mais de 50 mil servidores públicos prestaram concurso. Em 26 de 
abril, o Juiz Édson Campos, da 4a Vara Fazendária do Estado de 
Minas Gerais, julgou procedente uma ação impetrada pela APPMG e 
anulou o concurso em primeira instância alegando algumas 
irregularidades. Ficou clara a intenção do Governador em anular o 
concurso porque, posteriormente, ele iria enviar para esta Casa a 
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reforma administrativa. A intenção do Governador era cancelar o 
concurso, porque mais de 30 mil servidores que já tinham sido 
empossados e nomeados viram, do dia para a noite, seu direito ir por 
água abaixo. Só restou a esse cidadão entrar com um mandado de 
segurança. Qual era o interesse do Governador? Com a reforma 
administrativa, contratar esses servidores pela CLT, quebrando o 
Regime Jurídico Único. Imaginem o curral eleitoral que o Governador 
teria em todo o Estado, porque quem não seguisse a sua cartilha 
poderia ser exonerado a qualquer momento. Haveria também o 
interesse de terceirizar a merenda escolar, afastando a necessidade 
de um grande número de serviçais. Chamamos o Procurador do 
Estado a esta Casa, e ele admitiu que o Governador teria interesse 
em perder a ação na justiça. 

Com todo a nossa pressão e a mobilização dos servidores, o 
Governador voltou atrás e, na apelação, fez uma defesa concisa e da 
maneira como deveria ter sido feita. Tranqüilizo todos os servidores do 
Estado, pois não haverá problemas quanto à anulação do concurso. 
Esperamos a sua homologação para serviçais e que ele não demita 
as atuais que trabalham há mais de 15, 20 anos no Estado, pois elas 
não podem sair com uma mão na frente e outra atrás. Deve haver 
uma forma de resolver esse problema. 

Esse foi apenas um simples exemplo. Os servidores entraram com 
um mandado de segurança e pagaram R$48,00. Na proposta inicial 
do Governador Aécio Neves, eles pagariam R$246,48, 414% a mais. 
Muitos não teriam dinheiro para pagar essa despesa. Tenham certeza 
disso. Um mandado de segurança significaria, às vezes, até o próprio 
salário do servidor, impedindo que ele tivesse acesso à justiça. 

Outro exemplo: um pai de família que foi assassinado. Se isso 
ocorreu e ele tem imóveis, a família deverá fazer um inventário, 
porque o Estado não cumpriu a sua responsabilidade. Se esse pai de 
família foi assassinado, isso ocorreu porque o Estado não cumpriu a 
sua responsabilidade de garantir a segurança desse cidadão. O valor 
atual do inventário é R$48,00. Na proposta do Governador, há o 
aumento de 516%. Então, o valor passaria de R$48,00 para 
R$295,78. Além disso, o Governador quer aumentar o ITCD em outro 
projeto. Que absurdo! Muitas famílias não terão condição de fazer o 
inventário. 
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Outro ponto é a ação de indenização de reparos de danos. Por 

exemplo, em Juiz de Fora, bateram no carro de um cidadão e ele ficou 
com um prejuízo de R$10.000,00. Hoje as custas de uma ação de 
indenização por reparos e danos têm um valor de R$180,00. Na 
proposta do Governador Aécio Neves, há o aumento de 146%. O valor 
passa de R$180,00 para R$443,65. Pergunto: o cidadão procurará a 
justiça? Ele teve um prejuízo de R$1 0.000,00 e, só para entrar com a 
ação, terá de pagar R$443,65, mais advogado e o valor das custas do 
cartório, que também teve um aumento exorbitante. Para autenticar-se 
um documento no cartório, houve um aumento de 68%. Ou seja, o 
cidadão não procurará a justiça. 

Também para um filho que deseja colocar na certidão de 
nascimento o nome do pai, que foi declarado genitor depois de ação 
de investigação de paternidade, será preciso um alvará judicial, que 
hoje custa R$1 0,00. Na proposta do Governador, esse valor será de 
R$36,96, um aumento de 270%. Esses são os absurdos que vemos 
no Estado de Minas Gerais; a forma maquiavélica do Governador 
Aécio Neves, em que todas as medidas ruins, desastrosas e 
antipopulares devem ocorrer de uma só vez, em uma dose cavalar. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Agradeço ao nobre 
Deputado. Não tiro a razão de V. Exa. em relação a essa taxação 
maior que recai sobre a população, mas quero lembrar que a situação 
é global, está acontecendo em todo o Brasil. 

O Presidente Lula mantém os 27,5% do imposto de renda, e nos 
perguntamos quando essas taxações e esses impostos absurdos que 
acontecem no Brasil terminarão. Havia um acordo, que foi prorrogado 
até 2005, para que a taxação do imposto de renda caísse de 27,5% 
para um patamar que atingisse a classe média, que é a classe que 
paga mais caro sobre isso. 

O Presidente Lula tem de viajar menos. Agora, por exemplo, está 
próximo ao lraque, e tomara que não tenha nenhuma dificuldade. 
Pedimos a Deus que ilumine nosso Presidente Lula para que não se 
encontre com o Saddam Hussein, porque seria catastrófico. O Lula 
não tem facilidade para falar o inglês nem a língua dos árabes, e, até 
que o Saddam entenda o que ele diz, as coisas podem caminhar para 
um lado terrível. 

Peço a V. Exa. que inclua esses 27,5% do imposto de renda. Hoje, 

~-----------~------------~ 



776 
deveríamos estar divulgando essa quebra histórica e amarga que 
ocorria em Minas Gerais, que era o pagamento do 13° salário para o 
funcionalismo público. Há 14, 15 ou 16 anos, o Governador não 
conseguia pagar o 13° salário do funcionário público em dia, e agora, 
no dia 15, pagará integralmente. Tenho a certeza de que o Deputado 
Rogério Correia, como Líder do PT, homem com os pés no chão e 
maduro, no que diz respeito a sua inteligência e vivência, 
parabenizará o Governador em relação ao pagamento em dia do 13° 
salário do funcionalismo público, o que não ocorria há muitos anos no 
Estado de Minas Gerais. 

O Lula tem um lado positivo: o dólar está num patamar aceitável, o 
BOVESPA com risco recorde, e o risco-país está caindo. Temos que 
parabenizar o Lula por tudo isso. Aliás, fico pensando na maldade de 
alguns, dizendo que o Lula viaja muito. O Lula mentiu na campanha, 
dizendo que não iria viajar? Não. Em toda a campanha, ele disse: 
"Lulalá"; nunca disse: "Lulaqui". Então, não podemos reclamar, porque 
sempre disse a verdade. Temos de ver o lado positivo também e 
parabenizar o Presidente Lula. Obrigado pelo aparte. 

O Deputado Weliton Prado - Com todo o respeito, agradeço ao 
Deputado Alberto Bejani. Sabemos que o Deputado está firme na 
base de sustentação do Governador Aécio Neves, que é tucano, 
pertence ao PSDB. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Não, é o Governador de 
M'1nas. 

O Deputado Weliton Prado - O Governador foi um dos responsáveis, 
como Presidente do Congresso Nacional, justamente entre seus 
correligionários, como o Presidente Fernando Henrique Cardoso, por 
definir a alíquota de 27,5% do imposto de renda. Essa regra do jogo 
foi feita no Governo passado; mas um erro não justifica outro. 
Sabemos que o País passa por uma crise muito grande, e o 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo o que é necessário 
para realizar as transformações de que o País precisa. A Deputada 
Maria José Haueisen disse muito bem, da tribuna desta Casa, que 
uma coisa é mudar para uma casa novinha, outra coisa é mudar para 
uma casa totalmente desorganizada, caindo aos pedaços, e consertá-
la. Estamos reformando, é um processo gradativo e lento, que não se 
consegue realizar da noite para o dia. 
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Há mais de 20 anos, nenhuma universidade pública federal foi 

construída em nosso País. Vejo o jornal "Estado de Minas" de hoje 
mostrando o José Carlos, de 29 anos, que recomeçou os estudos na 
48 série, na escola municipal do Bairro Santo Agostinho, em Belo 
Horizonte. Parabenizo a José Carlos, mas, infelizmente, é um sonho 
que pode virar um pesadelo. 

Quando o José Carlos, que tem 29 anos de idade, com muito 
sacrifício, terminar o ensino fundamental, a a• série, e for fazer sua 
matrícula no Estado, esta não será aceita porque ele se encontra fora 
da faixa etária. Esse jovem, que voltou a estudar para realizar seu 
sonho, viverá um pesadelo, pois não poderá ingressar no ensino 
médio, por ter mais de 18 anos. 

Deixei de ir à posse do Presidente Lula, para, na posse do 
Governador Aécio Neves, entregar-lhe, em mão, uma reivindicação, 
solitando-lhe revogar uma resolução do ex-Governador Itamar Franco, 
para que os jovens que têm mais de 18 anos pudessem freqüentar o 
ensino regular nas escolas do Estado de Minas Gerais, a partir do ano 
de 2003. O Governador Aécio Neves, infelizmente, não teve 
sensibilidade para alterar essa resolução. Ingressei na justiça contra o 
Governador Itamar Franco, e ainda não houve um desfecho 
relativamente a essa ação. Há a garantia da Secretária Estadual de 
Educação de que resolverá o problema a partir do ano de 2003. Mas 
tive informações de que a idade passará de 18 para 24 anos. 
Portanto, quem está acima dessa faixa etária não poderá estudar. E, 
José Carlos, continuará sendo prejudicado. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Parabenizo-o, Deputado 
Weliton Prado, por, mais uma vez, abordar a questão do 'tarifaço" do 
Governador Aécio Neves; aliás, o Deputado se especializou em fazer 
a análise desse "tarifaço", demostrando sua injustiça e 
desnecessidade, pois faz parte de uma voracidade fiscal do Estado. 

O anúncio do pagamento do 13° salário é uma obrigação do 
Governador, que, portanto, não merece parabéns. O 13° salário do 
funcionário público é obrigação constitucional. Mas a obrigação que 
ainda não cumpriu foi a de remeter os planos de carreira para a 
Assembléia Legislativa - o da educação deveria chegar aqui em 
setembro, mas até hoje não ocorreu. Enquanto não recebermos esse 
plano de carreira, não deixaremos que nada seja votado nesta Casa. 
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A obstrução é intenção das Bancadas do PT e do PCdoB, a fim de 
que o plano de carreira da educação venha a esta Assembléia 
juntamente com os demais. 

Além disso, denunciamos mais um tarifaço contra o qual votaremos. 
Os Deputados do PT e a Deputada do PCdoB, ocuparam por diversas 
vezes a tribuna para dizer que o orçamento do Governo do Estado, 
para o ano que vem, que aqui se encontra para ser votado, não é 
verdadeiro. Não há déficit orçamentário para o próximo ano de 
R$1.300.000.000,00 como previsto, assim como não o há, para este 
ano, de R$2.400.000.000,00. Afirmei que o déficit orçamentário deste 
ano seria de, no máximo, R$800.000.000,00. Errei. Parece que não há 
déficit orçamentário, tanto que o Governador anunciou que está 
pagando o 13° salário com o dinheiro do .orçamento, sem 
adiantamento de parcela do orçamento do ano que vem. O orçamento 
do próximo ano, Deputado Rêmolo Aloise, é uma "casa de caboclo". 
Ele diz que haverá, para o ano que vem, R$1.300.000.000,00. 

Não é verdade. Não se considerou ali o acréscimo de ICMS, que, 
como ele revelou agora, foi de R$1.1 00.000.000,00 apenas neste 
mês, muito superior aos R$800.000.000,00 previstos. E isso deve 
continuar em proporções muito maiores, porque a retomada do 
crescimento econômico é evidente, o que é mais uma demonstração 
de que a política econômica do Governo Lula favorece essa retomada 
de crescimento. Tanto é verdade que o orçamento do Estado de 
ICMS, no mês passado, foi de R$1 .1 00.000.000,00, e certamente no 
próximo ano esse crescimento dar-se-á em proporções maiores. 
Some a isso o ganho com as reformas tributária e previdenciária, e 
veremos que não só não vai haver um déficit de R$1.300.000.000,00, 
como também vai haver um superávit muito maior que o previsto pelo 
Governo. 

Mas isso não está no orçamento, Deputado Weliton, por várias 
razões. Em primeiro lugar, para que o Governo diga que enxugou a 
máquina e está até pagando o 13° salário. Isso é mentira, pois não foi 
o enxugamento da máquina que possibilitou esse pagamento, mas o 
crescimento econômico que já se avizinha, o que nos mostra que não 
havia o déficit previsto. Em segundo lugar, é uma tentativa de enganar 
o funcionário público, para que ele não reivindique os seus planos de 
carreira e a tabela salarial. Mas o funcionalismo público não cairá 
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nessa, porque o crescimento econômico já está sendo sentido por 
todos no País. Em terceiro lugar, é uma tentativa de enganar os 
Deputados, mesmo os da base do Governo, para que aprovemos o 
orçamento sem discutir a realidade orçamentária e para que as 
emendas dos Deputados não incidam sobre o conjunto do orçamento, 
portanto para maquiar a discussão do orçamento nesta Assembléia 
Legislativa. E a base do Governo finge que engole esse déficit 
orçamentário, que não existe. 

O anúncio, ontem, do pagamento do 13° salário significa exatamente 
que o Governo não dizia a verdade sobre a questão orçamentária, 
como não diz a verdade sobre o orçamento do ano que vem. Esse é o 
ensinamento que devemos tirar desse anúncio. Portanto, Deputado 
Alberto Bejani, o Governo não merece nenhum elogio por isso. Ao 
contrário, merece críticas por estar maquiando os resultados 
econômicos do orçamento; merece, por parte da Comissão de 
Fiscalização Financeira, uma maior fiscalização do orçamento; 
merece crítica pelo orçamento futuro, que também está sendo 
maquiado; e merece ainda uma crítica por não nos ter remetido ainda 
os planos de carreira, especialmente o da educação. 

Por isso, Deputado Weliton Prado, continue com a obstrução. Só 
podemos acreditar na promessa de que o plano de carreira da 
educação será remetido no dia 1 O após a sua chegada, porque desde 
setembro ele está prometido. Não vamos amaciar e não vamos deixar 
de obstruir o tarifaço pelas falsas promessas do Governador. 
Queremos os planos de carreira e queremos que o tarifaço seja 
rejeitado. Esse é o motivo de nossa obstrução, com que também 
pretendemos não permitir a maquiagem no orçamento e aprovar as 
emendas coletivas apresentadas pelas Bancadas do PT e do PCdoB. 
Parabéns, Deputado Weliton, por estar aguerrido contra esse tarifaço, 
até porque o pagamento do décimo-terceiro demonstra ainda que o 
tarifaço não é necessário. Não é preciso haver voracidade fiscal para 
colocar em dia o orçamento do Estado. Sem ela, o Estado já está com 
orçamento equilibrado em razão da política nacional do Governo Lula. 
Portanto, é evidente que o tarifaço é desnecessário, Deputado 
Weliton, como dissemos, e injusto. E apenas voracidade fiscal, para 
que o Governo possa economizar para o ano que vem, falsificando o 
orçamento, e jogar a sobra do dinheiro nos municípios que lhe 
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Governo, que, evidentemente, merece a nossa crítica. Obrigado. 
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O Deputado Weliton Prado - Agradeço as palavras do nobre 
Deputado Rogério Correia, de quem conhecemos a histórica luta e o 
compromisso com a educação, principalmente. O Deputado falou aqui 
do plano de cargo e carreira, que já virou novela. Essa já é uma luta 
histórica dos servidores públicos de Minas Gerais. 

Agora, em seu programa de Governo, Aécio Neves já prometeu o 
envio do plano de cargo e carreira a esta Casa e sua aprovação já nos 
primeiros meses do ano, mas infelizmente não foi isso o que 
aconteceu. Foi somente depois da pressão do Bloco PT-PCdoB que o 
Governador prometeu que enviaria o plano de cargo e carreira para 
esta Casa, mas isso ainda não aconteceu. 

Faço um desafio a todos os Deputados desta Casa para que 
consultem os anais do mês de agosto e vejam o Líder do Governo 
dizendo, em alto e bom tom, que falava em nome do Governador e 
que, no máximo até o final do mês de agosto e inicio de setembro, o 
plano de cargo e carreira dos servidores públicos estaria nesta Casa. 
Mas não foi isso o que aconteceu. Então, o Governador Aécio Neves 
faltou com a verdade mais uma vez, por não enviar esse plano, 
ludibriando os servidores do Estado. De maneira alguma aceitaremos 
isso, devido ao sofrimento dos servidores que estão há mais de nove 
anos sem reajuste. 

Como dizia o Deputado Rogério Correia, no que toca ao 13° salário 
dos servidores do Estado, o Governador foi muito espertinho, uma vez 
que escondeu o dinheiro dos cofres do Estado. Os Prefeitos morreram 
de dó do Governador, achando que a situação estava difícil e que 
realmente não havia dinheiro para pagar o transporte escolar, fazer 
reformas, construir escolas, etc. Em Uberlândia, há mais de 16 anos, 
não se constrói nenhuma escola estadual, e não existe nenhum 
centavo no orçamento do ano que vem com essa destinação. Ou seja, 
nenhum centavo do orçamento do ano que vem está destinado à 
construção de escolas no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba, 
diferentemente de outras regiões do Estado. 

Portanto, o nosso orçamento para o ano que vem é de 
R$49.000.000,00, porém o de outras regiões de igual proporção ao 
Triângulo Mineiro é três a quatro vezes maior. Contribuímos com 
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investimentos. São essas as contradições, Governador. 
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Dessa forma, o Governador deu uma de coitadinho, e os Prefeitos, 
com dó, não correram atrás com os "pires nas mãos" solicitando 
investimentos para suas regiões. Mas o Governador articulou o tempo 
todo junto ao Governo Federal e conseguiu quantias volumosas para 
o Estado de Minas. Foi um dos Estados que mais conseguiram 
recursos do Governo Federal. Assim, o Governador está vitorioso, 
gabando-se de que o Estado não tem déficit, pois pagará o 13° salário 
em dia. Mas isso é obrigação do Governador. Infelizmente, os 
Prefeitos dos 853 municípios de Minas foram enganados. Além do 
que, nas principais regiões do Estado, o Governador retirou o 
transporte escolar dos alunos da zona rural. 

O nosso Estado possui a mais pesada carga tributária de todos os 
27 Estados da Federação: Minas Gerais arrecada R$274.000.000,00 
em taxas; e 23 Estados da Federação juntos arrecadam 
R$247.000.000,00. Então, Minas Gerais arrecada' mais taxas que o 
arrecadado por 23 Estados da Federação juntos. Arrecada mais que 
os Estados do Norte: Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Amapá, 
Roraima, Tocantins; do Nordeste: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Bahia; do 
Sul: Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul; e do Centro-Oeste: 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Assim, 
Minas Gerais, um único Estado, sozinho, arrecada mais taxas que 23 
Estados juntos. Essa é a realidade em Minas Gerais. 

O Governador Itamar Franco foi um dos grande responsáveis pelas 
dificuldades porque o Estado passa hoje, resultado de uma briga 
infantil com o Governo Federal. Esse foi o seu ponto negativo. E o 
ponto positivo do Governador Aécio Neves é a boa interlocução feita 
com o Governo Federal, fazendo com que este se volte para o nosso 
Estado e nos possibilite colocar a casa em ordem. 

Quanto ao Projeto n° 1.081/2003, que estamos discutindo, se for 
aprovado, os valores que a população mineira deverá pagar pelas 
custas judiciais será maior que o previsto no projeto. Isso, porque a 
Lei n° 12.155, de 1996, do ex-Governador Eduardo Azeredo, do 
PSDB, criou uma contribuição de 20% sobre custas judicias e a taxa 
de cartório, com o intuito de arrecadar recursos para investimentos em 
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prédios de fóruns, construção e reforma, repasse ao Fundo 
Penitenciário Estadual, custeio de atividades juridicionais, repasse às 
atividades, à Caixa de Assistência, à Ordem dos Advogados do Brasil, 
à Associação dos Juízes, dos Promotores, dos Servidores, etc. 

Os valores que o Governador Aécio Neves está aumentando serão 
acrescidos de rnais de 20% com essa contribuição absurda, injusta e 
ilegal. 

Na tabela que apresentamos, consta o estudo do valor real da taxa 
proposta pelo projeto de lei mais 20%. Significa que o cidadão vai ter 
de pagar 20% a mais pelas custas judiciais de um inventário, de um 
mandado de segurança, de acordo com a lei do ex-Governador 
Eduardo Azeredo, aprovada nesta Casa. 

Muitos Deputados irão dizer que não há problema, que o cidadão 
não será impedido do acesso à justiça, que isso é um direito 
constitucional assegurado. Ele pode recorrer à Lei Federal no 
1.0560/1960, que assegura assistência judicial gratuita àqueles que 
não têm condições de arcar corn as custas judiciais, sem prejuízo 
próprio ou de sua família. Esse é o grande problema. O cidadão tem 
de requerer esse benefício ao Juiz, que pode aceitar ou não, caso 
ache que tenha condições de pagar as custas. Geralmente os Juízes 
não concedem justiça gratuita aos servidores públicos nem às 
pessoas júrídicas; só a pessoas físicas. 

Sabemos que muitos servidores públicos estão, há mais de nove 
anos, sem reajuste. O Juiz Edson Campos anulou, em primeira 
instância, o concurso público da educação por julgar improcedente o 
pedido da APPMG, e o servidor teve de entrar com mandado de 
segurança. Esse servidor solicitou a justiça gratuita, e o Juiz indeferiu 
o pedido. Cabe a ele entrar com uma apelação, que hoje custa 
R$84,00. Pelo projeto do Governador Aécio Neves, esse valor 
passará para R$443,65, ou seja, um aumento de 428%. É claro que 
esse servidor não vai apelar. Então, não terá condições de requerer 
justiça gratuita. Da mesma forma acontece com as empresas. 

Minas Gerais tem uma das maiores cargas tributárias do País. 
Muitas empresas - segundo pesquisas e dados do SEBRAE - já 
fecham em seu primeiro ano de funcionamento, porque não 
conseguem pagar tantos impostos. E a carga tributária do Estado 
ainda é mais pesada. Então, a empresa solicita o benefício da justiça 
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gratuita. O Juiz não a concede, alegando diversos motivos. Assim, 
a empresa terá de recorrer. Quero dizer que a população mineira 
precisa saber o que está acontecendo em relação à reforma tributária. 
São seis projetos. Fizemos um estudo - nossa assessoria e o Bloco 
PT -PCdoB - em relação a esse projeto que prejudica muito a 
população de Minas Gerais. O povo tem o direito de conhecer o 
conteúdo dessa reforma tributária, assim como todos os Deputados. 
Como já disse, se o cidadão requer a justiça gratuita e o Juiz a 
indefere, ele tem de entrar com uma apelação. O valor dessa ação 
hoje é de R$84,00, e a proposta inicial do Governador Aécio Neves 
passa esse valor para R$443,65, ou seja, um aumento de 428%. E as 
empresas também terão de pagar esse valor se quiserem apelar. Isso 
vai provocar a diminuição do número de ações no Tribunal de Alçada, 
porque as pessoas não têm dinheiro. Tanto a ação quanto a apelação 
ficarão muito caras, e o cidadão não poderá recorrer e lutar por seu 
direito à justiça gratuita, como consta da Lei n° 1.050. 

Essas são as verdadeiras maldades que o Governador está 
fazendo. Assim, ele poderá voltar àquele discurso de que em Minas 
Gerais a justiça é ligeirinha, muito rápida e resolve os processos; de 
que não temos projetos engavetados; ou de que em Minas Gerais a 
justiça é ágil. Mas isso ocorrerá porque as pessoas não terão acesso 
à justiça. Terão seu direito constitucional cerceado, até aquele de 
apelar, se o Juiz não conceder a justiça gratuita. Na maioria dos 
casos, haverá o pagamento de custas judiciais. É bom lembrar que a 
justiça gratuita não é regra. Em nosso País, ela é uma exceção. 
Muitos Juizes entendem que não podem conceder a justiça gratuita 
para funcionários públicos e empresas e colocam a cobrança dessas 
taxas para eles, sempre que precisam ingressar no Judiciário. 

Quero dizer, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que, se a Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovar esse aumento de 
taxas, não teremos outra alternativa. Se o Governo usar o seu rolo 
compressor- são 61 os Deputados da Base do Governo-, o Bloco PT-
PCdoB não terá outra alternativa para defender a população dos 
ataques do Governador, a não ser entrar com uma ADIN junto ao 
Supremo Tribunal Federal, para suspender esse aumento. 

Faremos isso com base na ADIN no 1.772/7, da OAB, contra a Lei no 
12.729, de 30/12/97, que alterava a taxa judiciária, aquela do Projeto 
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Essa ADIN conseguiu a suspensão, por liminar, e a lei ainda 
aguarda julgamento do mérito. A OAB alegou - quero deixar isso bem 
claro - cerceamento do acesso à justiça, com aumento, vinculação das 
taxas, índices de correção e o valor da causa, e não ao custo dos 
serviços prestados pelo Estado. Já existe decisão, por liminar, 
aguardando a decisão do mérito em relação à lei aprovada nesta 
Casa. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, 
Deputado Weliton Prado. Estou ouvindo, com muito prazer, a 
eloqüência com que V. Exa. sempre ocupa a tribuna desta Casa em 
defesa do povo mineiro. Mas a fala de V. Exa., com o devido respeito, 
merece reparos. 

V. Exa. faz um desafio, talvez à bancada, ao Líder do Governo e aos 
Deputados presentes quanto à apresentação do plano de carreira. V. 
Exa. sabe muito bem, e não pode desconhecer, porque é membro 
efetivo da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia desta Casa, 
que o Governador cumprirá sua proposta e sua palavra. 

Sabemos, por razões diversas - trata-se de um projeto polêmico, 
discutido em várias Secretarias, particularmente na Secretaria da 
Educação -, que o plano de carreira chegará a esta Casa no dia 15 de 
dezembro. V. Exa. tem pleno conhecimento disso. 

V. Exa. ainda toca no assunto de o Governo ser relapso em relação 
às escolas do Estado. Gostaria de fazer outro reparo em sua fala. V. 
Exa. participou conosco do café da manhã, semana passada, na 
Secretaria da Educação, no qual estavam presentes a Secretária 
Vanessa, o Secretário Danilo de Castro, nosso Líder do Governo e V. 
Exa. A Secretária anunciou R$25.000.000,00 para o início imediato 
das reformas de que Minas precisa, particularmente na região de V. 
Exa., em atendimento às superintendências e escolas de sua região. 

V. Exa. tem conhecimento da dedicação da Secretária da Educação 
e do Governador. Tanto isso é verdade que ontem abrimos o 
Congresso Estadual de Alfabetização, e sua ausência foi muito 
notada. Tivemos o prazer de recepcionar mais de 2 mil educadoras, 
que permanecerão em Belo Horizonte até sexta-feira. Também estava 
presente o representante do Governo Federal, enaltecendo esse 
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importante projeto da duração do curso do ensino fundamental. 

E necessário, Deputado, fazer uma reflexão. V. Exa. falou, há 
pouco, que o Governador é coitadinho. O Governador em nenhum 
momento é coitadinho, ele tem sido transparente, correto, 
determinado em suas ações. V. Exa. também não pode esquecer, 
dessa tribuna, as afirmações que o Governador tem feito. 

Pagar o 13° salário é obrigação do Estado. Em quatro ou cinco 
legislaturas passadas, quando isso aconteceu? Nunca. O atual 
Governador cumprirá seu compromisso com o servidor. Mas, quanto 
ao plano de carreira, V. Exa., como membro efetivo de nossa 
comissão, tenha a certeza de que chegará o dia 15 de dezembro, e 
ainda estaremos falando em favor dos servidores da educação. 

Aproveito para lembrar V. Exa. do grande congresso que estará 
acontecendo até sexta-feira no Hotel Ouro Minas, com a participação 
de 2 mil servidores da área da educação, incluindo Diretoras e 
servidores da região que V. Exa. tão bem representa nesta Casa. 
Parabéns, e muito obrigado. 

O Deputado Weliton Prado - Agradeço o aparte do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva e esclareço que minha ausência na abertura do 
Congresso da Educação no Hotel Ouro Minas deveu-se à realização 
de reunião extraordinária ontem, à noite, nesta Casa. A abertura do 
Congresso estava marcada para às 20 horas, e nossa sessão 
terminou às 21 h1 Omin. Cumprindo meus deveres como parlamentar e 
o juramento que fiz quando tomei posse, ouvi até o último orador e 
esperei o Presidente encerrar os trabalhos. 

O Congresso da Educação é muito importante, mas, ao mesmo 
tempo, cabem ainda muitos questionamentos. O Governador anuncia 
que, em Minas Gerais, as crianças entrarão com 6 anos na escola. 
Pergunto: onde, Governador? Não estamos vendo aumento de 
orçamento para a Secretaria da Educação. É mais uma medida virtual 
do Governador Aécio Neves, que joga a responsabilidade para as 
Prefeituras. 

Com a municipalização do ensino, a maioria das escolas de ensino 
fundamental, especialmente de 1 a à 4• série, passou a ser 
responsabilidade dos municípios, e, onde isso ainda não aconteceu, a 
Superintendência de Ensino está pressionando as Prefeituras a 
assumir. Por quê? Para, depois, o Governador Aécio Neves pegar 
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dezenas ou mais de 100 escolas estaduais e alardear que acolhem 
crianças a partir dos seis anos e que o ensino fundamental passará de 
oito para nove anos. Ora, isso só para jogar para a imprensa. Quem, 
na realidade, estará assumindo essa responsabilidade serão os 
municípios. 

É uma medida maldosa não aumentar os valores substanciais. A 
Secretária da Educação disse que haveria verba para a compra de 
equipamentos, mas não há verbas para a construção de escolas no 
próximo ano. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva é testemunha de que, 
na reunião com a Secretária da Educação e com o Secretário Danilo, 
fiz vários questionamentos e alertei para o fato de que o Triângulo 
Mineiro será muito prejudicado com as verbas propostas. 
Receberemos R$1.900.000,00, ao passo que o Sul de Minas receberá 
R$6.000.000,00. O Sul não tem o dobro de alunos do Triângulo 
Mineiro e vai receber três vezes mais, o que configura uma grande 
injustiça para com a nossa região. É de indignar, e no orçamento do 
próximo ano não tem nem um centavo a mais para a educação. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva referiu-se também ao plano de 
cargo e carreira. Deixei bem claro meu respeito pelo Líder do 
Governo, por reconhecer que cumpre muito bem sua função de 
defender o Governo nesta Casa, mas desafio os Deputados a verem 
novamente a fita em que ele assegura que o plano de cargo e carreira 
chegaria a esta Casa no início do mês de setembro. Isso é público. 
Podemos solicitar a fita à assessoria, para que toda a corporação de 
Minas Gerais tome conhecimento. 

Também é necessário fazer um reparo na reforma tributária do 
Governador Aécio Neves, porque o Projeto no 1 .081 está criando 
taxas absurdas, aumentando o valor das custas judiciais. Nosso bloco 
impediu a cobrança das taxas de segurança pública. De acordo com o 
projeto inicial do Governador, quando o cidadão chamasse o policial, 
se este fosse a pé,.pagaria o valor de R$12,24; de moto, R$15,03; de 
ROTAM, R$29,44; de helicóptero, R$2.158,00 por hora. Se uma 
pessoa for seqüestrada, e a família utilizar o helicóptero da polícia, em 
48 horas teria de pagar mais de R$100.000,00. Se uma residência 
estiver sendo assaltada, e o cidadão ligar para a polícia, se chegarem 
quatro ROTAMs com quatro policiais em cada uma, o cidadão vai 
preferir negociar com os bandidos e deixá-los levar a TV e o 
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videocassete a fazer ocorrência policial, porque para cada policial 
teria de pagar uma fortuna. 

Graças aos reparos e às denúncias do Bloco PT-PCdoB 
conseguimos mudar alguns aspectos da reforma tributária. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado Weliton Prado, 
agradeço o aparte. Parabenizo V. Exa. por sua forma de atuação 
combatente e pela energia que traz de nossa Uberlândia. Parabenizo-
o também pela defesa do plano de carreira dos servidores públicos do 
Estado de Minas Gerais, especialmente dos servidores da área da 
educação. 

Por outro lado, ficamos um pouco em dúvida sobre a crítica que V. 
Exa. tece ao Governador por pagar o décimo terceiro em dia. Se 
atrasa, critica-se; se paga em dia, critica-se. O que é bom? Pagar ou 
não pagar? Será que o funcionalismo público está satisfeito por 
receber o décimo terceiro e o salário de dezembro em dia ou não 
está? 

Sr. Presidente, vale a pena fazer uma enquete entre os funcionários 
públicos do Estado de Minas Gerais para saber se querem receber em 
dia. Sabemos que o salário é pouco, assim como sabemos da vontade 
de todos os Deputados desta Casa e do Governo de que o salário 
seja melhor. Evidentemente, o pagamento em dia é uma obrigação. 
Está de parabéns o Governador Aécio Neves por essa atitude. 

Também temos de estar atentos à nossa realidade. Não é atribuição 
de V. Exa. criticar o Governo Federal. Mas nós, mineiros, somos 
afetados pelas medidas adotadas pelo Governo Federal. A crítica 
nacional hoje fala sobre o superávit primário. Sabemos muito bem que 
a crítica afirma que o Governo segurou o dinheiro, de acordo com o 
FMI, exatamente para ... 

O Deputado Weliton Prado - Com todo o respeito, Deputado Paulo 
Piau, já terminou meu tempo, e gostaria de ... 

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Também tenho tempo. O 
senhor me concedeu aparte, e o Regimento Interno assegura-me esse 
tempo. Então, espero falar durante o tempo a mim determinado. 

O Deputado Weliton Prado - Com todo o respeito, o senhor também 
não se está atendo ao tema. O Presidente não teve o mesmo 
posicionamento com V. Exa. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Mas para toda ação existe 
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uma reação igual e em sentido contrário, é uma lei da física. 
Portanto, se V. Exa., da tribuna, tem o direito de dizer, nós também 
temos o direito, em aparte, de contrariar. 

O Deputado Weliton Prado - Com certeza. 
O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Mas quero dizer que esse 

superávit primário está levando a UFMG hoje ... 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Deputado Weliton 

Prado, a Presidência comunica a V. Exa. que seu prazo se esgotou. 
O Deputado Weliton Prado - Agradeço o aparte do Deputado Paulo 

Piau. Em momento algum fizemos críticas ao pagamento do décimo 
terceiro . Afirmamos que é obrigação do Governo do Estado. 

Em relação ao Governo Federal, o senhor tem razão. Foi um 
absurdo o que o Presidente Fernando Henrique fez com o Estado de 
Minas Gerais em seus oito anos de Governo, e também o Governador 
Itamar Franco. É lastimável. Foi um crime contra o Estado de Minas 
Gerais. Agora o Presidente Lula está reparando as coisas. Temos de 
fazer justiça. De todos os Estados da Federação, Minas Gerais é o 
que está conseguindo mais recursos do Governo Federal. 

Não podemos aceitar a aprovação do Projeto no 1.081, que impedirá 
o direito constitucional das pessoas de ingressar na justiça, 
aumentando o valor para isso em mais de 500%. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art. 
164 do Regimento Interno, já que fui citado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento 
Interno, o Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, na condição de Vice-Líder 
do Governo, quero completar o meu raciocínio dizendo que o Governo 
Federal e a crítica nacional estão prendendo os recursos para fazerem 
o chamado superávit primário, de comum acordo com o FMI, e 
levando a UFMG a não ter dinheiro para pagar as contas de água e 
luz. Temos de pensar nisso, porque a UFMG é mineira, e todos os 
partidos têm de zelar por essa universidade. 

Quero dar mais um exemplo falando sobre a Quota Salário-
Educação, a QUESE, em que por meio de uma resolução do Senado 
Federal, Minas ficará com um prejuízo no ano de 2004 de 
R$20.000.000,00. Ao criticar, temos de defender os interesses de 
Minas Gerais que dizem respeito ao Governo Federal também. Não 
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basta apenas uma visão de criticar o meu opositor, tenho de criticar 
tudo que estiver errado com o meu opositor, mas também tudo que 
estiver errado do meu lado. Não tenho criticas maiores a fazer ao 
Presidente Lula. Na minha avaliação, ele está indo bem. Fui seu 
eleitor no segundo turno. No todo, ele está bem, mas não dá, 
Deputado Weliton Prado, para V. Exa. tachar o Governador de 
camarada que não é sério e honesto, quando 130 cidades estão 
assistindo à TV Assembléia, e esconder as falhas do Governo 
Federal. A minhas palavras são nesse sentido. Muito obrigado. 

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, solicito a palavra pela 
art. 164 do Regimento Interno, porque fui citado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento 
Interno, o Deputado Weliton Prado. 

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, com todo o respeito ao 
Deputado Paulo Piau, disse que, há 20 anos, não se constrói 
nenhuma universidade pública federal. E, nos oito anos de Governo, o 
que Fernando Henrique fez foi cortar verbas para educação, para 
pesquisas, para extensão. Agora, nesta semana, o Governo Federal 
repassou valores para as universidades federais. Fazemos um 
questionamento sobre o programa de governo do Sr. Aécio Neves, 
que não está sendo cumprido. No seu programa de governo, S. Exa. 
disse que iria descentralizar a UEMG, que haveria "campi" da UEMG 
pelo interior do Estado. A Constituição do Estado manda aplicar 1% 
na UEMG, e isso não está sendo feito. Infelizmente, essa é a cara do 
Governo Aécio Neves, que não está cumprindo suas promessas. O 
Primeiro Emprego, vimos que, na verdade, é primeiro estágio. No 
orçamento para o ano que vem, há R$50.000,00 para implementação 
do programa e sabemos dos milhões que o Governo já gastou com 
publicidade e com propaganda. 

Sr. Presidente, queria apenas mostrar a contradição do Governo do 
Estado. Queremos que o Governo de Minas dê certo, queremos 
ajudar o Governador. O Bloco PT -PCdoB quer contribuir para as 
mudanças que Minas e o País tanto precisam. Infelizmente, é nosso 
dever denunciar as ações absurdas que o Governador Aécio Neves 
vem realizando no Estado, como as da merenda escolar. 

No início do ano, 70% das escolas estavam sem a merenda escolar. 
Denunciamos o fato, cobramos uma solução para ele, corremos atrás 
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e verificamos que o Governo Federal havia repassado 
R$2.300.000,00 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
para a compra da merenda escolar. Infelizmente, o Governador Aécio 
Neves estava com o dinheiro em caixa e não comprou a merenda, 
deixando as nossas crianças sem ela. Denunciamos o fato, brigamos, 
e o Governador liberou o dinheiro da merenda. Prova disso é que, no 
último programa do PSDB, o Governador Aécio Neves comprovou o 
que vínhamos denunciando aqui. Ele disse que estava em uma 
situação difícil desde o início do ano, principalmente quanto à 
merenda escolar, que não sabia o que faria. Depois, ele regularizou a 
situação. 

Questões de Ordem 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Fico admirado em ver V. 

Exa. falar sobre a merenda escolar em Minas, quando sabemos que o 
Governo Federal, que tomou como mote principal da ação do Governo 
Lula o Fome Zero, o combate à fome, transfere para Minas Gerais 
R$0, 13 por aluno por dia para duas refeições. Cada uma delas recebe 
o valor de R$0,065. Um absurdo! Como podemos falar em Fome Zero, 
transferindo R$0, 13 por aluno por dia? 

O Deputado Weliton Prado - V. Exa. tem razão e pode ver que, no 
Governo Lula, esse valor foi aumentado. No Governo Fernando 
Henrique, não era R$0, 13. Sr. Presidente, solicito o encerramento, de 
plano, da reunião, pois vemos que já não há quórum. 

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

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

* - Sem revisão do orador. 

ATA DA 768 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 3/12/2003 
Presidência do Deputado Mauri Torres 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - Questão de 
ordem - 2• Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Discussão e Votação de 
Pareceres: Indicação do titular do Instituto de Previdência dos 

~-----------~------------~ 



791 
Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG , votação 
secreta; aprovação - Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei 
n°s 101, 119, 542, 752 e 838/2003; aprovação - Questão de ordem -
Votação de Requerimentos: Requerimento n° 1.151 /2003; aprovação -
Requerimento n° 1 .166/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 
- Requerimento n° 1 .200/2003; aprovação - Requerimento n° 
1.247/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Requerimento 
no 1.255/2003; aprovação na forma do Substitutivo no 1 
Requerimento n° 1.298/2003; aprovação com a Emenda n° 1 - 2• 
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de 
Proposições: Requerimentos dos Deputados Rogério Correia e Jayro 
Lessa; aprovação - Inexistência de quórum especial para votação de 
proposta de emenda à Constituição - Discussão, em 1 o turno, do 
Projeto de Lei no 126/2003; aprovação na forma do Substitutivo no 1, 
com as Emendas n°s 1 e 2 - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei 
no 318/2003; apresentação do Substitutivo no 2 e da Emenda no 1; 
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com o 
substitutivo e a emenda à Comissão de Administração Pública -
Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1.182/2003; aprovação 
na forma do Substitutivo no 2; prejudicialidade do Substitutivo no 1 -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 143/2003; aprovação na 
forma do vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1 -Discussão, em 2° 
turno, do Projeto de Lei n° 693/2003; aprovação na forma do vencido 
em 1 o turno - Prosseguimento da discussão, em 1 o turno, do Projeto 
de Lei no 1.081/2003; discurso da Deputada Jô Moraes; questão de 
ordem - Encerramento. 

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

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

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) -Às 20h12min, a lista de 

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

1 a Parte 
Ata 

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçôes. 

Questão de Ordem 
O Deputado Fahim Sawan - Sr. Presidente, caros colegas, peço 1 

minuto desta sessão para lamentar o falecimento do Dr. Roberto 
Árabe Abdanur, professor da Faculdade de Medicina do Triângulo 
Mineiro, ocorrido hoje, às 18 horas. Era um grande amigo, tucano, 
fundador do PSDB de Uberaba, ex-professor e também fundador do 
Hospital Santa Helena. Foi professor de Anatomia e ajudou na 
formação de muitos profissionais. 

Neste momento, quero registrar as nossas condolências à D. Léa e 
aos três filhos médicos que deixou aos 62 anos, devido a uma doença 
pulmonar fulminante, e os nossos sentimentos perante toda a 
população de Uberaba. Estamos unidos na dor dessa grande perda. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1• Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 1 a Fase, com a 
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apreciação de pareceres e de requerimentos. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Indicação feita pelo Governador do Estado do 

nome do Sr. Hélio César Brasileiro para Presidente do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG. A 
Comissão Especial opina pela aprovação do nome. A Presidência vai 
submeter a matéria à votação pelo processo secreto e solicita a 
atenção das Deputadas e dos Deputados para os seguintes 
procedimentos: ao toque da campainha e dentro de um prazo máximo 
de 20 segundos, deverão pressionar a tecla F4, digitar sua senha e, 
em seguida, registrar o voto "sim", "não", ou "em branco", observando 
no visor do próprio posto de votação se o voto foi computado. A 
Presidência esclarece ainda que cada posto registra somente um 
voto. A Presidência vai dar início ao processo e, para tanto, solicita às 
Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votação, a 
indicação. 

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes 
Deputados: 

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -
Ana Maria Resende - Antônio Carlos Andrada - Biel Rocha - Bonifácio 
Mourão - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar 
- Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - lrani Barbosa - Jayro 
Lessa - Jô Moraes - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauri Torres -
Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Paulo Cesar -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho 
- Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira- Vanessa Lucas -Wanderley Ávila- Weliton 
Prado. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 43 Deputados. Votou "não" 1 
Deputado, totalizando 44 votos. Está, portanto, aprovada a indicação 
feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. Hélio César 
Brasileiro para Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores 
do Estado de Minas Gerais - IPSEMG. Oficie-se ao Governador do 
Estado. 
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- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, 

cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de 
Lei n°s 101/2003, do Deputado Durval Ângelo, que torna obrigatória a 
fixação em restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos afins de 
cartaz com informações sobre a quantidade média de calorias das 
porções dos alimentos comercializados e de tabela explicativa sobre a 
quantidade ideal de calorias que devem ser ingeridas diariamente 
pelos indivíduos, de acordo com o sexo e a idade; 119/2003, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que determina aos estabelecimentos 
bancários situados no território de Minas Gerais a instalação de 
assentos nas filas especiais para aposentados, gestantes e 
deficientes físicos; 542/2003, do Deputado Antônio Júlio, que autoriza 
o Poder Executivo a doar ao Município de lgaratinga o imóvel que 
especifica; 752/2003, da Deputada Lúcia Pacifico, que dispõe sobre a 
comercialização de farinha de trigo com adição de subprodutos da 
mandioca e dá outras providências; e 838/2003, do Governador do 
Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município 
de Pouso Alegre o imóvel que especifica (À sanção.). 

Questão de Ordem 
O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, surpreendeu-me o 

requerimento do Deputado Chico Simões, que acrescenta dispositivo 
ao art. 73 da Constituição do Estado, que estabelece que os Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, suas administrações indiretas, o 
Tribunal de Contas e o Ministério Público do Estado publicarão no 
órgão oficial e divulgarão por meio eletrônico suas despesas com a 
remuneração dos servidores e subsídios dos membros dos Poderes e 
demais agentes políticos. Votarei favoravelmente, porque é importante 
que conheçamos o teor de todos os salários pagos em Minas Gerais e 
os valores específicos de cada um. Mas gostaria de protestar. Um 
requerimento meu solicitando exatamente essa informação está 
engavetado nesta Casa desde março de 2003. Esta Casa não se 
digna a buscar uma informação dos Poderes? Não sei se há alguma 
restrição, receio ou temor em perguntar se estão fazendo mutreta. 
Temos de aprovar isso, mas não poderia deixar de registrar o protesto 
por ter um requerimento engavetado há oito meses nesta Casa. Não 
fica bem para este parlamento. Temos de buscar as informações, 
sejam elas boas ou más, que acrescentem ou diminuam os valores do 
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nosso Estado, principalmente do Poder Judiciário, que está tão 
fechadinho. Não diria, como o Presidente Lula, que é uma caixa-preta, 
mas é uma caixinha fechadinha, arrumadinha, que ninguém põe a 
mão para abrir de jeito nenhum. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento no 1.151/2003, do Deputado 

Leonardo Quintão, que solicita ao Secretário de Defesa Social 
informações sobre os investimentos em programas de educação e 
segurança no trânsito. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação 
do requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento no 1.166/2003, da Comissão de Segurança Pública, 
que solicita ao Diretor-Geral do DETRAN que informe a esta Casa se 
a empresa Estampa Placas e Letreiros tem autorização daquele órgão 
para confeccionar placas de veículos, com as especificações que 
menciona. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requerimento na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. Em 
votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Está, 
portanto, aprovado o Requerimento n° 1 .166/2003 na forma do 
Substitutivo no 1. Oficie-se. 

Requerimento no 1.200/2003, do Deputado Ricardo Duarte, que 
solicita ao Secretário da Saúde informações sobre a situação dos 
aprovados no concurso público da FHEMIG, realizado em 2002. A 
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em 
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

Requerimento no 1.247/2003, do Deputado Pastor George, em que 
se solicitam ao Presidente da CEMIG informações sobre a suspensão 
do Programa Lumiar, que vinha atendendo às comunidades rurais. A 
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma 
do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. 
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o 
Requerimento n° 1.247/2003 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se. 
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Requerimento n° 1.255/2003, do Deputado Ricardo Duarte, em 

que se solicitam ao Presidente do Conselho Estadual de Educação 
cópias dos processos de autorização para criação de cursos de 
Medicina nas instituições que menciona. A Mesa da Assembléia opina 
pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo no 1, que 
apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento no 
1 .255/2003 na forma do Substitutivo no 1. Oficie-se. 

Requerimento n° 1 .298/2003, da Comissão de Educação, em que se 
solicitam à Secretária da Educação informações sobre o 
remanejamento do Município de Centralina da área de abrangência da 
40• Superintendência Regional de Ensino, de Uberlândia, para a 15• 
Superintendência Regional de Ensino, de ltuiutaba. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda no 
1, que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda. As 
Deputadas e os Deputados que o aprovam perrhaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1. As 
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado o 
Requerimento no 1.298/2003 com a Emenda n° 1. Oficie-se. 

2" Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a 

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

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

presente reunião os Projetos de Lei n°s 1.006 a 1.008 e 1.018/2003, 
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite, bem 
como o Projeto de Lei no 306/2003, apreciado na reunião ordinária 
realizada hoje, à tarde. 

Discussão e Votação de Proposições 
- A seguir, vêm à Mesa e são submetidos a votação e aprovados, 

cada um por sua vez, requerimentos dos Deputados Rogério Correia, 
solicitando a inversão da pauta da presente reunião, de modo que os 
Projetos de Lei nos 126, 318, 1.182, 143, 693 e 1.081/2003 sejam 
apreciados em primeiro lugar, nessa ordem, entre as matérias em fase 
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de discussão; e Jayro Lessa, solicitando a inversão da pauta da 
presente reunião, de forma que o Projeto de Resolução no 687/2003 
seja apreciado em último lugar, entre as matérias em fase de 
discussão. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há 
quórum especial para votação de propostas de emenda à 
Constituição, mas que o há para apreciação das demais matérias 
constantes na pauta. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 126/2003, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre as consignações em folha de 
pagamento dos servidores públicos do Estado e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 
do projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. A Comissão 
de Administração Pública opina por sua aprovação na forma do 
Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Justiça, com as 
Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo 
no 1, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, 
as Emendas n°s 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, 
portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei no 126/2003 na 
forma do Substitutivo no 1, com as Emendas n°s 1 e 2. À Comissão de 
Administração Pública. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 318/2003, do Deputado 
Leonardo Quintão, que altera o inciso 11 do art. 1 o da Lei n° 12.972, de 
27/7/98, que dispõe sobre o tempo de funcionamento de sociedade 
civil, associação ou fundação para a declaração de utilidade pública 
estadual. A Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir parecer. A 
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto 
na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
SUBSTITUTIVO N° 2 AO PROJETO DE LEI N° 318/2003 

Altera o inciso 11 e o parágrafo único do art. 1 o da Lei no 12.972, de 
27 de julho de 1998, que dispõe sobre o tempo de funcionamento de 
sociedade civil, associação ou fundação para a declaração de 
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utilidade pública estadual. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O inciso 11 e o parágrafo único do art. 1° da Lei no 12.972, de 

27 de julho de 1998, passam a vigorar a seguinte redação: 
"Art. 1°- .... 
11 - que está em funcionamento há mais de doze meses; 
111 - .... 
Parágrafo único - A declaração do cumprimento das ex1gencias 

previstas nos incisos 11, 111 e IV deste artigo poderá ser dada por Juiz 
de Direito, Promotor de Justiça, Juiz de Paz, Prefeito, Presidente de 
Câmara Municipal, Deputado Estadual e Delegado de Polícia, ou seus 
substitutos legais, da comarca em que a entidade for sediada.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2003. 
Miguel Martini 
Justificação: O Projeto de Lei n° 318/2003 propõe a diminuição do 

período de funcionamento exigido pela lei para que uma sociedade 
civil, associação ou fundação obtenha o título de utilidade pública no 
Estado. 

Nosso substitutivo mantém a proposta do projeto e altera o 
parágrafo único do art. 1 o da referida lei, que especifica que a 
declaração do cumprimento das exigências nela previstas poderá ser 
concedida, entre outras autoridades, pelo Poder Legislativo Municipal, 
na pessoa do Presidente da Câmara. 

Assim sendo, nada mais justo que incluir os Deputados Estaduais e 
Federais no rol de autoridades autorizadas por lei a fornecer tal 
declaração. 

EMENDA N" 1 AO PROJETO DE LEI N° 318/2003 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo: 
"Art ..... - O parágrafo único da Lei no 12.972, de 27 de julho de 

1998, passa a ter a seguinte redação: 
"Parágrafo único - A declaração de cumprimento das exigências 

previstas nos incisos 11, 111 e IV deste artigo poderá ser dada por Juiz 
Direito, Promotor de Justiça, Juiz de Paz, Prefeito, Presidente da 
Câmara Municipal, Delegado de Polícia ou seus substitutos legais, da 
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Justificação: O objetivo desta proposta é permitir que Deputados 
Estaduais e Secretários de Estado possam assinar declarações para 
fins de utilidade pública. Entendo que, sendo autoridades estaduais do 
mais elevado escalão, suas declarações têm fé pública em todo o 
Estado e devem valer para o fim ora proposto. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 
Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentados ao 
projeto um substitutivo do Deputado Miguel Martini, que recebeu o no 
2, e uma emenda do Deputado Célio Moreira, que recebeu o no 1, e 
que, nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, encaminha 
o projeto com o substitutivo e a emenda à Comissão de Administração 
Pública para parecer. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1.182/2003, do 
Deputado Antônio Júlio, que altera o art. 1 o da Lei n° 14.202, de 
27/3/2002, que autoriza a celebração de convênios entre as 
universidades e os municípios do Estado para a implantação dos 
cursos Normal Superior e de Pedagogia. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Educação 
opina por sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. 
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo no 2, que apresenta, e pela rejeição 
do Substitutivo no 1, da Comissão de Educação. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o Substitutivo n° 2. As Deputadas e os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Com 
a aprovação do Substitutivo n° 2, fica prejudicado o Substitutivo n° 1. 
Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei no 1.182/2003 
na forma do Substitutivo no 2. À Comissão de Educação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 143/2003, do Deputado 
Carlos Pimenta, que dispõe sobre o serviço disque-denúncia de 
agressões ao meio ambiente no território do Estado. A Comissão de 
Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do vencido 
em 1 o turno com a Emenda no 1, que apresenta. Em discussão, o 
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projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Em votação, a Emenda n° 1. As Deputadas e os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 143/2003 na 
forma do vencido em 1° turno com a Emenda n° 1. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 693/2003, do Deputado 
Sebastião Helvécio, que dispõe sobre rios de preservação 
permanente e dá outras providências. A Comissão de Meio Ambiente 
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que 
o aprovam permaneçam com se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Fica, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 693/2003 na 
forma do vencido em 1° turno. À Comissão de Redação. 

Prosseguimento da discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 
1.081/2003, do Governador do Estado, que altera a Lei no 12.427, de 
27/12/96, que dispõe sobre as custas devidas ao Estado no âmbito da 
justiça estadual de primeiro e segundo graus. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Contribuinte opina pela aprovação do projeto, com 
as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Administração 
Pública opina pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, 
da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, e com a 
Emenda n° 3, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, a 
Deputada Jô Moraes, que ainda dispõe de 54 minutos. 

A Deputada Jô Moraes* - Obrigado, Deputado Mauri Torres, ilustre 
Presidente desta Casa, que honra a condução dos trabalhos com a 
sua isenção, imparcialidade, seriedade e transparência. 
Evidentemente, nós, da Oposição, muitas vezes pregamos no deserto. 
O Deputado Rogério Correia disse recentemente que ela, a oposição, 
é a solidão das causas justas em determinados momentos. Continuo a 
minha discussão, cumprindo a nossa obrigação de fazer obstrução, de 
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maneira regimental, com o objetivo de explicar à população 
mineira, aos homens e às mulheres desta terra, por que somos 
contrários a esse projeto. 

O Governador, ao enviar essa proposta de taxas a esta Casa, 
apresentou uma justificação muito enxuta, porque não existem 
argumentos que possam fundamentar a alteração, promovendo um 
aumento de custas judiciais. Causou-me estranheza o fato de 
estabelecer, num primeiro momento, os valores constantes nas 
tabelas anexas em Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais. 
Vejam só, caras Deputadas, caros Deputados, mineiros e mineiras, 
opomo-nos a esse projeto, porque eleva as taxas, que são 
obrigatórias para que os cidadãos e as cidadãs da nossa terra possam 
dar arcabouço legal às suas conquistas ou aquisições. São, pois, uma 
necessidade da população. 

O Governador, ao propor projeto de lei aumentando os custos, 
estimula ilegalidades. Se a população não ganha o suficiente e a 
classe média tem sua massa salarial reduzida, qual é a tendência? De 
que não se legalizem questões necessárias, com transparência, 
diante de taxas que aumentam de 8% a 600%. Não encontramos 
justificativas. Por isso o projeto é enxuto, e os valores constantes nas 
tabelas estão em Unidades Fiscais do Estado. A partir de proposta do 
bloco- PT-PCdoB -,e com a concordância dos Deputados da base do 
Governo que contribuíram para a formulação, os valores foram 
expressos em reais. Cumprimento os Deputados que tornaram 
transparente as questões do projeto. 

O Bloco PT-PCdoB e a Oposição sabem que as taxas não 
resolverão a crise fiscal e financeira do Estado. Os recursos 
repassados pelo Governo Federal na reforma tributária, que tenta 
descentralizar, repassando valores da CIDE e de fundos, são as 
opções mais adequadas. Prova disso é que o Bloco PT-PCdoB 
apresentou emenda ao Orçamento, que está escamoteando dado 
concreto da nova realidade. A reforma tributária do Governo Lula visa 
a repassar, no mínimo, R$500.000.000,00, referendados por setores 
do Governo. 

Não se justificam a criação nem o aumento das taxas. Levanto a 
questão para dizer que temos consciência da crise fiscal e financeira 
do Estado e conhecemos as dificuldades para melhorar os serviços 
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públicos. Digo aos professores e às professoras que queremos a 
ampliação de arrecadação. Mas, sobretudo queremos que mandem 
plano de carreira a esta Casa para garantir situação favorável para os 
que enfrentam lutas cotidianas em salas de aula, com o adolescente; 
que enfrentam perda de perspectiva civilizatória. Acreditamos na 
necessidade de recursos. Não queremos apenas plano de carreira, 
mas lembrar aos professores e professoras, aos servidores e às 
servidoras públicas de Minas Gerais que precisamos de aumento real 
dos salários. Por isso, sugerimos e solicitamos ao Governador Aécio 
Neves outros caminhos para enfrentar a crise fiscal e financeira. 

Essa matéria é fundamental. Precisamos discutir, sobretudo, o 
orçamento e a forma de ampliar a arrecadação sem tirar do bolso do 
contribuinte. Para eliminar a sonegação, precisa-se combater os 
grandes sonegadores, os grandes grupos econômicos que encontram 
maneiras inexplicáveis de onerar o erário público. Uma cooperativa do 
Triângulo Mineiro foi injustamente autuada, enquanto muitos grupos 
econômicos encontram mecanismos de sonegação. Combata a 
sonegação, altere a renúncia fiscal e tire subsídios de quem tem 
tantos, mas não arroche o bolso do contribuinte, já tão arrochado. 
Essas questões devem ser aprofundadas, e lamento que, nesta 
oportunidade, a Oposição não tenha encontrado eco para sua fala. 
Como dizia o Deputado Rogério Correia, trata-se da solidão das 
causas justas. Tenho certeza de que muitos Deputados da base do 
Governo concordam conosco, e tenho esperança de que haja 
alteração nesse processo. Essa discussão não pode ser feita sem o 
estabelecimento do contraditório. A Oposição quer debater 
alternativas para o Estado de Minas, que precisa encontrar novos 
rumos para o seu desenvolvimento sem passar por ajuste fiscal e 
cortes, mas pelo estímulo à agricultura familiar e à reforma agrária, e 
pela liberação de subsídios aos empresários de pequeno e médio 
porte. Em que pese à necessidade de aprofundar alternativas, solicito 
que possamos debater em outro momento, a fim de que sejam 
aprofundadas as diferentes visões. 

Questão de Ordem 
A Deputada Jô Moraes - Sem condições para que este debate se 

realize, já que não há quórum para tanto, peço que encerre de plano 
esta reunião, para que a discussão prossiga em outra oportunidade, 
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apontando soluções para a crise fiscal e financeira vivida pelo 
Estado. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
desconvocando a reunião extraordinária de amanhã, dia 4, às 9 horas 
e convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária 
de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-
se a reunião. 

ATA DA 10• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 27/11/2003 
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas 

Lúcia Pacífico, Vanessa Lucas e o Deputado Weliton Prado 
(substituindo este à Deputada Maria Tereza Lara, por indicação da 
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, a Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado 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 discutir e 
votar proposições da Comissão e acusa o recebimento do Projeto de 
Lei no 477/2003, para o qual designou o Deputado Antônio Júlio 
relator da matéria no 2° turno. 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 da Deputada Vanessa Lucas, solicitando 
seja realizada reunião desta Comissão com representantes do 
Sindicato dos Notários e Registradores de Minas Gerais - SINOREG-
MG; da Corregedoria-Geral de Justiça; da Secretaria da Fazenda; da 
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG - e do 
Procon Estadual, com a finalidade de se discutir o Projeto de Lei n° 
1 .045/2003; da Deputada Maria Tereza Lara, solicitando seja 
realizada audiência pública desta Comissão com a finalidade de se 
debater a situação crítica que envolve os mutuários do Conjunto 
Habitacional Recanto da Lagoa 2, no Município de Pará de Minas. 
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, 3 de dezembro de 2003. 
Lúcia Pacífico, Presidente - Vanessa Lucas - Maria Tereza Lara -

Antônio Júlio. 
ATA DA 38a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 4/12/2003 
Às 1 Oh50min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Domingos Sávio, Fábio Avelar, Antônio Júlio (substituindo este ao 
Deputado Leonardo Quintão, por indicação da Liderança do PMDB) e 
a Deputada Jô Moraes, membros da supracitada Comissão. Está 
presente, também, o deputado Miguel Martini. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta. Passa-se à 1 • Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, é aprovado o parecer, no 1 o turno, pela aprovação do Projeto 
de Lei no 961/2003 com as Emendas n°s 1 e 2 (relatora: Deputada Jô 
Moraes). Em seguida, o Presidente suspende os trabalhos para a 
retificação do parecer do Projeto de Lei no 1 .083/2003. Às 14h30min 
são reabertos os trabalhos, com a presença dos Deputados Domingos 
Sávio, Leonardo Quintão e Neider Moreira (substituindo este ao 
Deputado Fabio Avelar por indicação do Líder do BPSP) e da 
Deputada Jô Moraes. Após, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, 
prorroga, de ofício, a reunião por mais 2 horas e suspende os 
trabalhos. Às 15h40min são reabertos os trabalhos, com a presença 
dos Deputados Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Leonardo 
Ouintão e da Deputada Jô Moraes. Registra-se a presença dos 
Deputados Antônio Júlio e Miguel Martini. Após discussão e votação, 
é aprovado o parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.083/2003, que 
conclui por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1. Na fase de 
discussão, são aprovadas emendas dos Deputados Miguel Martini e 
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uma emenda do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e rejeitada emenda 
do Deputado lrani Barbosa. 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, 9 de dezembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Fávio Avelar - Jõ Moraes - Leonardo 

Quintão - Paulo Piau. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.011/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em 
epígrafe "isenta o doador de sangue do pagamento de taxas de 
inscrição em concursos públicos". 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/9/2003, a proposição foi 
distribuída preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as 
Emendas nos 1 e 2. Vem agora a matéria a esta Comissão para 
receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, I, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição isenta o doador de sangue do pagamento de taxa de 

inscrição em concurso público realizado pelo Estado. A comprovação 
da condição de doador será feita mediante a apresentação de 
documento contendo a data em que foram realizadas as doações -
que deverão ser duas, pelo menos, no mesmo ano - e firmado por 
órgão oficial ou entidade coletora credenciada pela União, pelo Estado 
ou por município. 

O projeto revela indubitável preocupação com a saúde, pois 
pretende incentivar a doação de sangue, material orgânico 
indispensável à vida e essencial a procedimentos médicos, em 
inúmeras e variadas situações. 

Trata-se de medida oportuna e conveniente, que visa a reduzir a 
escassez de sangue nos bancos de sangue do Estado, buscando 
suprir a demanda desse material cuja relevância no âmbito da saúde é 
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inquestionável. 

A Comissão de Constituição e Justiça, quando da análise jurídica do 
projeto, apresentou duas emendas, que se mostram oportunas e 
convenientes, razão pela qual as acatamos. 

A primeira emenda suprimiu os §§ 1 o e 2° do art. 1 o do projeto, por 
se entender que, se o propósito é precisamente o de estimular o ato 
de doação de sangue, deve o projeto restringir o benefício da isenção 
a quem realize de fato a doação, sob pena de enfraquecer o objetivo 
maior da norma em potencial. 

A Emenda no 2 corrigiu o conteúdo do art. 3° do projeto, 
acrescentando, além dos órgãos, as entidades que compõem a 
administração pública do Estado, nos termos do art. 14 da 
Constituição mineira, as quais poderão, igualmente, promover 
concursos públicos. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.011/2003 com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau, relator- Fábio A velar- Jô 

Moraes - Leonardo Ouintão. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.083/2003 
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 1°, do Regimento Interno) 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1 .083/2003 
tem por objetivo alterar a Lei no 12.727, de 30/12/97, que dispõe sobre 
contagem, cobrança e pagamento de emolumentos devidos por 
serviços extrajudiciais e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/9/2003, a proposição foi 
encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária para exame. A requerimento 
do Deputado Rogério Correia e outros, o projeto foi também 
distribuído à Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e 
a esta Comissão. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da proposição. 
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A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte concluiu 

pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 a 6, que 
apresentou. 

Compete a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da matéria. 
Fundamentação 

O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo modificar os valores 
das tabelas de emolumentos devidas pela prestação de serviços 
executados por Tabelião, Oficial de Registro e Juiz de Paz. Propõe-se 
alteração nos valores do tributo incidente sobre os serviços prestados 
pelos serviços notariais e de registro, ajustando sua remuneração em 
face da defasagem verificada nas respectivas tabelas desde 1999. 

Essa correção da perda monetária, que vem ocorrendo há quatro 
anos, será realizada mediante a aplicação de percentual de 
recomposição monetária definido pelo Índice Geral de Preços - IGP-DI 
-, da Fundação Getúlio Vargas. 

Observe-se, ainda, que os valores dos emolumentos devidos, 
originalmente expressos em moeda corrente, passariam, conforme o 
tex1o original da proposição, a ser cobrados em Unidades Fiscais do 
Estado de Minas Gerais - UFEMGs. A partir da mudança proposta, as 
atualizações nos valores das custas passariam a ser automáticas, já 
que a tabela ficaria expressa em unidade fiscal estadual, a UFEMG, e 
não mais em valores monetários fixos. Essa modificação supriria 
lacuna deixada pelo atual tex1o da Lei no 12.727, de 1997, que prevê, 
no art. 38, o uso da extinta Unidade Fiscal de Referência - UFIR - ou 
índice que vier a substituí-la, como fator de atualização dos valores 
tabelados. 

Note-se que a expressão dos valores das tabelas de emolumentos 
em UFEMGs afronta o disposto no art. 2°, I, da Lei Federal no 10.169, 
de 29/12/2000, editada em cumprimento do disposto no art. 236, § 2°, 
da Constituição da República, que assim dispõe: 

"Art. 2° - Para a fixação do valor dos emolumentos, a Lei dos 
Estados e do Distrito Federal levará em conta a natureza pública e o 
caráter social dos serviços notariais e de registro, atendidas ainda as 
seguintes regras: 

I - os valores dos emolumentos constarão de tabelas e serão 
expressos em moeda corrente do País". 

A citada norma federal é clara sobre a matéria. Embora caiba ao 
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Estado legislar sobre os valores dos emolumentos, as tabelas 
estaduais devem obedecer ao disposto na norma geral nacional. 

Vieram em boa hora as Emendas nos 5 e 6, da Comissão de Defesa 
do Consumidor e do Contribuinte, que alteraram a redação original do 
projeto, deixando os valores das tabelas expressos em moeda 
corrente e instituindo a UFEMG como fator de correção. 
Transcrevemos, a seguir, trecho do parecer em que se justifica a 
solução encontrada por essa Comissão: 

"Isso não quer dizer, todavia, que a lei federal esteja a favorecer que 
as tabelas de emolumentos fiquem em defasagem ou que seus 
reajustes estejam em permanente discussão no âmbito do Poder 
Legislativo. Interpretação desta natureza seria contrária aos princípios 
da razoabilidade, da economicidade e da eficiência e implicaria sérios 
riscos à qualidade dos serviços prestados, o que prejudicaria o 
usuário. Em seu art. 5°, a norma citada permite o reajuste das tabelas. 
Com efeito, a regra que obriga a fixação da tabela de emolumentos 
em moeda corrente deve ser suplementada por dispositivo tendente a 
assegurar, de tempos em tempos, a recomposição monetária dos 
padrões de remuneração originais. Propomos, portanto, que se 
emende o texto da proposição, colocando os valores das tabelas em 
moeda corrente e acrescentando à lei vigente artigo prevendo reajuste 
anual das referidas tabelas, com base na variação da UFEMG" 
(Parecer para o 1 o Turno do Projeto de Lei no 1 .083/2003 · Relator: 
Deputado Antônio Júlio- 11/11/2003.) 

Cumpre ressaltar que os emolumentos em questão têm sido 
considerados pela jurisprudência dominante, do ponto de vista de sua 
natureza jurídica, taxas, na medida em que são exigíveis pela 
prestação efetiva de serviço público específico e divisível, prestado 
pelo particular delegatário. Devem, portanto, obedecer aos princípios 
da devida retributividade e da razoabilidade, o que se verifica na 
proposição em exame. 

Assinale-se, ainda, que o projeto não promove qualquer outra 
inovação de vulto, pois as tabelas de emolumentos seguem padrões 
já existentes, de maneira que as mudanças expressivas se referem 
exclusivamente à atualização de valores. 

O projeto atende o princípio da anterioridade, que, nos termos da 
Constituição da República- art. 150, 111, "b" -, proíbe a cobrança de 
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tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada 
a lei que os instituiu ou majorou, reafirmado na Lei Federal n° 10.169, 
de 30/12/2000. Também está em conformidade com o§ 1° do art. 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. 

Observamos, portanto, que o projeto de lei sob exame atende aos 
interesses da administração pública, permitindo eficiência na 
prestação dos serviços públicos notariais e de registro, com 
observãncia do princípio da modicidade. 

Assinale-se, ainda, que o tratamento da questão que ensejou a 
proposição da Emenda no 4, da Comissão de Defesa do Consumidor, 
deve ser aperfeiçoado. É que, mesmo considerando a derrogação do 
art. 39, I, da Lei Federal no 9.841, de 1999, a referida Comissão, por 
meio da mencionada emenda, tão-somente modificou o texto da Nota 
4 da Tabela 3 do Anexo I, quando seria mais adequado simplesmente 
suprimi-lo. 

Esclareça-se que a derrogação da norma em questão ocorreu por 
entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado em controle 
concentrado de constitucionalidade. Na oportunidade o pretório 
excelso assim manifestou-se: 

"A Lei n° 10.169, de 30/12/2000, determina, em seu artigo 1°, que os 
Estados e o Distrito Federal ( ... ). O artigo 3°, 111, do mesmo diploma 
legal veda fixar emolumentos em percentual incidente sobre o valor do 
negócio jurídico objeto dos serviços notariais e de registro. A toda 
evidência, a nova lei afastou do mundo jurídico a disposição em 
contrário contida no mencionado artigo 39, I, ora em exame, pois 
estava disposto que os emolumentos no caso ali previsto seriam 
calculados percentualmente sobre o valor do título". (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade no 2.218-1 - Medida Liminar - Relator: Ministro 
Maurício Corrêa- DJ 16/2/2001.) 

A ADIN perdeu o objeto, em vista do afastamento da norma mais 
antiga pela mais recente. 

Assinale-se que, no mesmo sentido, como bem apontado no parecer 
da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, foi o 
entendimento da Corregedoria-Geral de Justiça, órgão estadual 
encarregado da fiscalização dos serviços notariais e de registro. 
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Observamos, além disso, que, nos termos do art. 28 da Lei 

Federal n° 8.935, de 1994, os oficiais e notários têm direito à 
percepção integral dos emolumentos devidos pelos serviços 
prestados. E da mesma forma estabeleceu a Lei Federal no 9.492, de 
1997, que dispõe sobre os protestos de títulos, quando, em seu art. 
37, atribui ao Estado membro a mera fixação de emolumentos, 
obedecendo ao modo de cobrança disciplinado em legislação 
nacional. 

Recordamos, consoante a lição de Walter Ceneviva, que os 
emolumentos devem permitir a quitação da serventia, a satisfação dos 
encargos tributários decorrentes do serviço e a apuração de razoável 
saldo a benefício do delegatário titular do cartório, que arca 
integralmente com o risco econômico acarretado pela delegação. ("Lei 
dos Notários e dos Registradores Comentada". São Paulo: Saraiva, 
1996.) Não atenderá aos imperativos jurídicos relativos à fixação de 
emolumentos qualquer menção, na tabela de valores devidos por atos 
de protesto de títulos, a cobrança da taxa em valor inferior ao que 
deve ser exigido, especialmente se estabelecido em percentual sobre 
o valor do negócio jurídico objeto do serviço notarial. 

Cumpre observar, também, que, tal como previstas no texto original, 
as tabelas relativas aos atos do Tabelião de Notas (Tabela 1 ), aos do 
Oficial de Registro de Títulos e Documentos (Tabela 5) e as do Oficial 
do Registro Civil e do Juiz de Paz (Tabela 7) merecem algumas 
adequações, a fim de permitir a justa remuneração do serviço, nos 
termos da Lei Federal no 10.169, de 2000. As Tabelas nos 3 e 4 já 
haviam sido modificadas por emendas da Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Contribuinte. No Substitutivo no 1, que 
apresentamos a seguir, procuramos estabelecer os padrões dessas 
tabelas de acordo com os valores e princípios jurídicos que informam 
a matéria. 

Ressalte-se, também, que, no intuito de solucionar o problema do 
ressarcimento às serventias do registro civil de pessoas naturais pelos 
atos gratuitos que realizam, conforme previsto na Lei Federal no 
10.169, de 2000, inserimos, no substitutivo, dispositivos para 
estabelecer critérios seguros e justos para sua operacionalização. 
Introduzimos, enfim, proposta de aprimoramento dos critérios para 
aquisição e utilização do selo. 
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Estamos apresentando o Substitutivo no 1 com a finalidade de 

aprimorar o projeto, corrigindo algumas impropriedades e adotando 
uma classificação condizente com o direito notarial, além de 
possibilitar melhor enquadramento da norma estadual fixadora do 
valor dos emolumentos às diretrizes gerais traçadas pela norma 
federal pertinente. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.083/2003 na forma do Substitutivo n° 1, que apresentamos. Com a 
aprovação do Substitutivo n° 1, ficam prejudicadas as Emendas n°s 1 
a 6, da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Altera a Lei no 12.727, de 30 de dezembro de 1997, que dispõe 

sobre contagem, cobrança e pagamento de emolumentos devidos por 
serviços extrajudiciais e dá outras providências. 

"Art. 1 o - Os dispositivos a seguir, da Lei n. o 12.7272, de 30 de 
dezembro de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação: 

'Art. 13- ... 
§ 1 o - O Registrador fará jus ao recebimento de emolumentos pelo 

arquivamento de mandado expedido por juízo, que ficará à disposição 
para qualquer consulta ou requisição. 

§ 2° - Serão isentas de emolumentos as averbações decorrentes de 
ação judicial em que o beneficiário esteja amparado pela Lei Federal 
no 1 .060, de 5 de fevereiro de 1950, e representado por Defensor 
Público Estadual ou advogado dativo designado nos termos da Lei no 
13.166, de 20 de janeiro de 1999. 

§ 3° - Ressalvada a hipótese do parágrafo anterior, não serão 
isentas de emolumentos as averbações, inclusive as dos mandados 
decorrentes da concessão da assistência judiciária gratuita a que se 
refere a Lei Federal no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 

§ 4o - A concessão da isenção de que trata o § 2° fica condicionada 
à menção expressa da existência dos pressupostos nele exigidos, no 
texto do respectivo mandado judicial. 

Art. 26- ... 
§ 1 o- ... 

§ 2° - O selo conterá mecanismos de segurança que impeçam sua 
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falsificação e adulteração, competindo ao regulamento fixar 
expressamente, entre outros, os seguintes requisitos: 

I - especificação de cores, dimensões e dizeres; 
11 - condições de impressão; 
111 -numeração em série; 
IV - qualidade do papel a ser utilizado; 
V - especificações de fundo e imagens; 
VI - valor de face. 
§ 3° - O selo será adquirido junto à Corregedoria-Geral de Justiça 

pelo titular da serventia, pelo valor de 0,41 UFEMGs. 
§ 4 o - O custo de aquisição do selo, para os notários e registradores, 

será deduzido da parcela dos valores cobrados a título de fiscalização 
judiciária de seus atos. 

§ so - A utilização do selo será regulamentada pela Corregedoria-
Geral de Justiça, que controlará sua emissão, aquisição e distribuição. 

§ 6° - A Corregedoria-Geral de Justiça é responsável pela guarda e 
segurança dos estoques de selos produzidos, até que sejam 
transferidos para a serventia. 

§ 7° - A Corregedoria-Geral de Justiça registrará em livro próprio e 
numerará os estoques de selos, sendo-lhe facultado, para sua guarda 
e segurança, contratar serviços especializados de terceiros. 

§ 8° - O titular da serventia é responsável pelos selos por ela 
adquiridos, devendo manter registro de aquisição e destinação dos 
selos. 

§ go - O selo será fornecido ao titular da serventia diretamente pela 
Corregedoria-Geral de Justiça. 

§ 1 O - A Corregedoria-Geral de Justiça poderá fornecer à serventia, 
mensalmente, quantidade de selos até 20% superior à média de selos 
efetivamente utilizados, apurada nos últimos doze meses, ou à média 
de selos efetivamente utilizados no mês de referência nos últimos três 
anos. 

§ 11 - O fornecimento de quantidade de selos superior ao máximo 
previsto no parágrafo anterior fica condicionado à comprovação de 
necessidade pelo titular da serventia. 

§ 12 - A Corregedoria-Geral de Justiça publicará na página oficial do 
Estado na Internet, trimestralmente, relatório contendo número de 
pedidos de selos, atos praticados e valores de recolhimentos 
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efetuados, por serventia. 

§ 13 - O titular da serventia informará à Secretaria de Estado da 
Fazenda os valores dos emolumentos e da taxa de fiscalização 
judiciária arrecadados em cada mês e as respectivas quantidades e 
espécies de atos praticados, inclusive os gratuitos, até o décimo 
quinto dia útil do mês subseqüente à apuração. 

§ 14 - Nos casos em que a confecção do selo for realizada por 
terceiro prestador de serviços à Corregedoria-Geral de Justiça, 
incumbirá a esse fornecedor informar à Secretaria de Estado da 
Fazenda, mensalmente, as quantidades de selos produzidas e 
entregues à Corregedoria-Geral de Justiça. 

Art. 31 - ... 
Parágrafo único - A publicização dos atos e serviços extrajudiciais 

deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. 

Art. 38 - Ao custo de aquisição, pelo notário e pelo registrador, do 
selo a que se refere o § 1. o do art. 26, será adicionada a importância 
de O, 17 UFEMGs, destinada a remunerar os atos sujeitos à gratuidade 
estabelecida pela Lei Federal no 9.534 de 1 O de dezembro de 1997. 

§ 1 o - O acréscimo previsto no "caput" constituirá encargo dos 
serviços notariais e de registro, não podendo ser deduzido na forma 
do §4° do art. 26 desta lei nem repassado ao usuário do serviço. 

§ 2° - Os valores a que se refere este artigo serão repassados ao 
Fundo de Ressarcimento do Registro Civil. 

Art. 40- ... 
§ 1 o - Os titulares das serventias destinarão 6% do total dos 

emolumentos arrecadados na forma desta lei para o Fundo de 
Ressarcimento do Registro Civil. 

§ 2° - Os valores a que se referem as tabelas constantes dos anexos 
desta lei, que estejam expressos em moeda corrente, serão 
automaticamente reajustados, de acordo com a variação da Unidade 
Fiscal do Estado de Minas Gerais - UFEMG - ou do índice oficial que 
venha a substituí-lo, a partir do primeiro dia útil do mês subseqüente 
ao da alteração.'.". 

Art. 2° - O Fundo de Ressarcimento do Registro Civil será criado por 
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lei específica, respeitados os parâmetros constantes da Lei 
Complementar no 27, de 18 de janeiro de 1993, e se destinará à 
compensação dos atos gratuitos praticados pelo Registro Civil das 
Pessoas Naturais e à complementação da receita mínima das 
serventias deficitárias. 

Parágrafo único - O Fundo a que se refere este artigo será composto 
dos valores previstos nos arts. 38, "caput", e 40, § 1°, da Lei n.o 
12.727, de 30 de dezembro de 1997. 

Art. 3° - Até que seja criado o fundo a que se refere o art. 2°, o 
ressarcimento às serventias do registro civil das pessoas naturais 
pelos atos gratuitos praticados e a complementação da receita mínima 
das serventias deficitárias serão realizados mediante o repasse 
mensal de recursos constantes de conta específica composta pelos 
valores devidos ao Fundo de Ressarcimento do Registro Civil, 
previstos nos arts. 38, "caput", e 40, § 1°, da Lei no 12.727, de 30 de 
dezembro de 1997. 

§ 1 o - A conta de que trata o "caput" será administrada pela 
Secretaria de Estado da Fazenda. 

§ 2° - Os valores mencionados no "caput" serão depositados em 
conta bancária aberta em Banco oficial, com a finalidade especifica e 
exclusiva de atendimento ao disposto neste artigo. 

§ 3° - O Chefe do Poder Executivo nomeará, no prazo de trinta dias 
úteis contados do prazo final para o recebimento da lista tríplice a que 
se refere o § 5°, comissão com o objetivo de supervisionar a 
arrecadação e os repasses dos recursos citados no "caput". 

§ 4 o - A comissão a que se refere o parágrafo anterior será 
composta de um representante da Secretaria de Estado da Fazenda, 
um representante do Ministério Público estadual, três representantes 
indicados por entidades sindicais representativas da classe dos 
Oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais e dois representantes 
indicados por entidades sindicais representativas de Notários e 
Registradores de Minas Gerais. 

§ 5° - Para fins de composição da comissão de que trata o § 3°, será 
encaminhada lista tríplice ao Chefe do Poder Executivo pelas 
entidades a que se refere o parágrafo anterior, no prazo de trinta dias 
úteis contados da data de publicação desta lei. 

§ 6° - Decorrido o prazo estipulado no parágrafo anterior sem o 
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encaminhamento da lista tríplice pela entidade, o Chefe do Poder 
Executivo nomeará, de ofício, os membros da Comissão. 

§ 7° - Entre os representantes dos Oficiais do Registro Civil das 
Pessoas Naturais e os dos Notários e Registradores, pelo menos 
metade deverá ser composta por titulares de serventias com sede no 
interior do Estado. 

§ 8° - A comissão de que trata o § 3o escolherá, entre seus 
membros, um coordenador e um subcoordenador. 

§ go - A destinação dos recursos previstos no "caput" atenderá a 
seguinte ordem de prioridades, observada a disponibilidade de saldo: 

I - ressarcimento pelos registros de nascimentos e óbitos, até o 
máximo de 25 (vinte e cinco) UFEMGs por ato; 

11 - complementação da receita bruta mínima mensal das serventias 
deficitárias, havendo superávit, até dois salários mínimos; 

111 - ressarcimento pelos casamentos gratuitos, até o limite de 92 
(noventa e duas) UFEMGs por casamento. 

§ 10 - Para os efeitos desta lei, compõem a receita bruta das 
serventias a soma total dos valores percebidos a título de 
emolumentos. 

§ 11 - O repasse devido aos Oficiais do Registro Civil das Pessoas 
Naturais será efetuado pela entidade gestora, na mesma proporção 
dos atos gratuitos praticados, até o dia vinte do mês subseqüente ao 
da prática dos atos, considerando os valores de compensação 
previstos nesta lei e descontados os custos operacionais. 

§ 12 - Para os fins do disposto neste artigo, os Oficiais do Registro 
Civil das Pessoas Naturais encaminharão à comissão de que trata o § 
3°, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de referência, certidão 
declarando o número de atos de registro civil gratuitos praticados, 
divididos por espécie. 

§ 13 - Os Notários e Registradores encaminharão à comissão 
referida no § 3°, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao do 
recolhimento efetuado, demonstrativo dos valores destinados a conta 
mencionada no§ 2°. 

§ 14 - Considera-se deficitária a serventia cuja receita bruta, 
somados os valores recebidos a título de compensação dos atos 
gratuitos, não atingir dois salários mínimos mensais. 

§ 15 - Em caso de superávit dos valores destinados ao 
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ressarcimento dos atos gratuitos do registro civil das pessoas 
naturais e à complementação da receita mínima das serventias, o 
excedente será aplicado segundo critérios definidos pela comissão de 
que trata o § 3°, com o objetivo de ressarcimento gradativo dos atos 
gratuitos praticados em decorrência da Lei Federal no 9.534, de 1 O de 
dezembro de 1997, que ainda não foram ressarcidos. 

§ 16 - Será publicado, mensalmente, no diário oficial e na página 
eletrônica oficial do Estado na Internet, relatório elaborado pela 
comissão de que trata o § 3° contendo, entre outros dados, os valores 
arrecadados e repassados às serventias". 

Art. 4° - Os Anexos I e 11 da Lei no 7.727, de 30 de dezembro de 
1997, com a forma dada pela Lei no 13.438, de 30 de dezembro de 
1999, passam a vigorar na forma do anexo desta lei. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
• - Os Quadros dos Anexos das Tabelas 1 a 8 foram publicadas na 

edição do "Diário do Legislativo" no dia 10.12.2003. 
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Jô 

Moraes - Leonardo Quintão. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 273/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

O Projeto de Lei no 273/2003, de autoria do Deputado Paulo Piau, 
pretende instituir a política estadual do cooperativismo. 

A matéria foi aprovada, no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 2, 
apresentado pela Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. 

Retoma o projeto a esta Comissão para receber parecer para o 2° 
turno, nos termos regimentais, e para ser elaborada a redação do 
vencido, que segue anexa e é parte deste parecer. 

Fundamentação 
A proposta em epígrafe pretende instituir a política estadual do 

cooperativismo. Para tanto, estabelece não apenas as diretrizes 
relativas à condução política do cooperativismo no Estado, mas 
também normas sobre tratamento tributário e estímulo creditício, e cria 
o Conselho Estadual do Cooperativismo- CECOOP. 
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A matéria foi profundamente examinada pela Comissão de 

Constituição e Justiça, que apresentou o Substitutivo no 1. Entre os 
aperfeiçoamentos introduzidos pelo substitutivo, o mais substancial 
refere-se ao art. 11 do projeto original, que dispunha sobre a isenção 
do pagamento de tributos nas operações realizadas entre 
cooperativas. A proposição contrariava os arts. 150, § 6°, e 155, § 2°, 
XII, "g", da Constituição da República, bem como as restrições sobre a 
concessão de benefícios fiscais previstas na Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei Complementar no 101, de 4/5/2000). 

Por outro lado, os dispositivos referentes a estímulo creditício foram 
mantidos no substitutivo. O Poder Executivo recebeu a tarefa de 
instituir mecanismos de incentivo financeiro para viabilizar a criação, a 
manutenção e o desenvolvimento do sistema cooperativo, medida das 
mais salutares. 

Além disso, ficou mantido o dever de o Estado criar o Fundo de 
Incentivo às Cooperativas, que buscará recursos em órgãos nacionais 
ou estrangeiros para serem aplicados no desenvolvimento das 
cooperativas. Observa-se o cuidado de não onerar os cofres públicos. 

As Comissões de Administração Pública e do Trabalho, da 
Previdência e da Ação Social manifestaram irrestrita adesão ao 
Substitutivo n° 1, além de realçarem a importância da matéria, uma 
vez que visa a impulsionar a atividade cooperativista no Estado. 

Nessa linha, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
igualmente se manifestou a favor do assunto em discussão e, com o 
fito de aperfeiçoar o projeto e o Substitutivo no 1 , apresentou o 
Substitutivo no 2. 

A referida Comissão houve por bem suprimir os arts. 17 e 18 do 
projeto original, por entender que o assunto não deveria constar em lei 
de cooperativa e também por estar a matéria sendo tratada em outros 
projetos de lei em tramitação na Casa. 

Acatando a sugestão da Deputada Marília Campos, a mesma 
Comissão previu dispositivo que cria mecanismos que objetivam coibir 
a intermediação ilegal de mão-de-obra, expediente que viola os 
direitos dos trabalhadores, merecendo severa restrição. 

Também constam no Substitutivo n° 2, tendo em vista a sugestão 
apresentada pelo Deputado Paulo Piau, dispositivos que tratam do 
Conselho Estadual de Cooperativismo - CECOOP- e do Fundo de 
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Apoio ao Cooperativismo. Tais dispositivos reproduzem normas da 
Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo do Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Verifica-se, portanto, que o projeto em análise, com as modificações 
realizadas no 1 o turno, está praticamente em condições de cumprir a 
sua finalidade maior, qual seja a de propiciar mecanismos para o 
desenvolvimento e o fortalecimento do cooperativismo em Minas 
Gerais; o texto do vencido no 1 o turno merece, no entanto, alguns 
ajustes, com vistas ao seu aprimoramento. Impõem-se correções de 
ordem terminológica, que facilitarão muito a compreensão do texto 
legal. 

Ademais, cabe estabelecer para o poder público o dever de criar, na 
forma de lei específica, condições que possibilitem ao servidor 
público, ativo ou inativo, e ao pensionista receberem a remuneração, o 
provento ou a pensão por meio de cooperativa de crédito. Essa é uma 
providência que fortalece as cooperativas, na medida em que amplia, 
significativamente, o seu raio de atuação. É preciso, também, tornar 
mais clara a redação do art. 16, referente à participação das 
cooperativas em procedimentos licitatórios. Nesse caso, vale lembrar 
que alguns organismos públicos continuam a impedir tal participação, 
em flagrante desrespeito ao princípio constitucional da isonomia. 

Além do mais, o parágrafo único do art. 7° está redigido de forma a 
não contemplar seu objetivo final, qual seja o de isentar de registro 
nos órgãos tributários estaduais as cooperativas que não se sujeitam 
ao pagamento do ICMS. Já o art. 13 não previu a vinculação 
administrativa nem os meios pelos quais será dado suporte 
operacional do Conselho Estadual do Cooperativismo, medida de 
extrema importância para garantir o seu regular funcionamento. 

Todas essas questões, embora não alterem na essência o projeto, 
levam-nos a apresentar, ao final deste parecer, o Substitutivo no 1 ao 
vencido no 1 o turno. A redação do vencido segue anexa e é parte 
deste parecer. 

Conclusão 
Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do 

Projeto de Lei no 273/2003 na forma do seguinte Substitutivo n° 1, que 
apresentamos, ao vencido no 1 o turno. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
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Institui a política estadual de apoio ao cooperativismo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Capítulo I 
Da Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo 

Art. 1 o Fica instituída a política estadual de apoio ao 
cooperativismo, que consiste no conjunto de diretrizes e regras 
voltadas para o incentivo e o desenvolvimento da atividade 
cooperativista no Estado. 

Art. 2° - Para efetivar a política a que se refere o art. 1°, compete ao 
poder público estadual: 

I - criar instrumentos e mecanismos que estimulem o contínuo 
crescimento da atividade cooperativista; 

li - prestar assistência educativa e técnica às cooperativas com sede 
no território estadual; 

111 - estabelecer incentivos financeiros para a criação e o 
desenvolvimento do sistema cooperativo; 

IV - facilitar o contato das cooperativas entre si e com seus 
parceiros. 

Art. 3° - As escolas de ensino médio integrantes do sistema estadual 
de ensino incluirão em seus currículos conteúdos e atividades 
relativos ao cooperativismo. 

Parágrafo único - Os conteúdos de que trata o "caput" deste artigo 
incluirão conhecimentos sobre o cooperativismo, em especial sobre o 
seu funcionamento, a sua filosofia, a sua gerência e a sua 
operacionalização. 

Capítulo 11 
Das Sociedades Cooperativas 

Art. 4° - Serão consideradas sociedades cooperativas, para os 
efeitos desta lei, aquelas que estiverem devidamente registradas nos 
órgãos públicos e nas entidades previstos na legislação federal 
pertinente, bem como na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
- JUCEMG. 

§ 1 o - A JUCEMG deverá exigir, por ocasião do registro, o pré-
certificado de registro emitido pelo Sindicato e Organização das 
Cooperativas do Estado de Minas Gerais- OCEMG. 

§ 2° - A JUCEMG deverá adotar regime simplificado para registro 
das cooperativas, dispensando documentos que possam ser julgados 
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inoportunos e desnecessários. 

Art. 5° - A JUCEMG deverá observar, quando do registro de 
cooperativas, se os atos constitutivos das sociedades cooperativas 
cumprem o disposto nos arts. 4°, 15, 16 e 21 da Lei Federal n° 5.764, 
de 16 de dezembro de 1971, dispondo seus estatutos acerca do 
seguinte: 

I - adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo 
impossibilidade técnica de prestação de serviços; 

li -variabilidade do capital social representado por quotas-partes; 
111 - limitação do número de quotas-partes do capital para cada 

associado, facultado o estabelecimento de critérios de 
proporcionalidade, se assim for mais adequado para o cumprimento 
dos objetivos sociais; 

IV - incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, 
estranhos à sociedade; 

V - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, 
federações e confederações de cooperativas, com' exceção das que 
exerçam atividade de crédito, optar pelo critério da proporcionalidade; 

VI - quorum para o funcionamento e a deliberação da Assembléia 
Geral baseado no número de associados, e não no capital; 

VIl - retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às 
operações realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário 
da Assembléia Geral; 

VIII - indivisibilidade dos fundos de reserva e de assistência técnica 
educacional e social; 

IX - neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social; 
X - prestação de assistência aos associados e, quando previsto nos 

estatutos, aos empregados da cooperativa; 
XI - área de admissão de associados limitada às possibilidades de 

reunião, controle, operações e prestação de serviços. 
Parágrafo único - O estatuto social das sociedades cooperativas, 

além de atender ao disposto nos incisos anteriores, deverá indicar: 
a) a denominação, a sede, o prazo de duração, a área de ação, o 

objeto da sociedade, a fixação do exercido social e da data do 
levantamento do balanço geral; 

b) os direitos e deveres dos associados, a natureza de suas 
responsabilidades e as condições de admissão, a demissão, a 
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eliminação e a exclusão e as normas para sua representação nas 
assembléias gerais; 

c) o capital mínimo, o valor da quota-parte, o mínimo de quotas-
partes a ser subscrito pelo associado, o modo de integralização das 
quotas-partes, bem como as condições de sua retirada nos casos de 
demissão, eliminação ou de exclusão do associado; 

d) a forma de devolução das sobras registradas aos associados, ou 
do rateio das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para 
cobertura das despesas da sociedade; 

e) o modo de administração e fiscalização, estabelecendo os 
respectivos órgãos, com definição de suas atribuições, poderes e 
funcionamento, a representação ativa e passiva da sociedade em 
juízo ou fora dele, o prazo do mandato, bem como o processo de 
substituição dos administradores e conselheiros fiscais; 

f) as formalidades de convocação das assembléias gerais e a 
maioria requerida para a sua instalação e a validade de suas 
deliberações, vedado o direito de voto aos que nelas tiverem interesse 
particular sem privá-los da participação nos debates; 

g) os casos de dissolução voluntária da sociedade; 
h) o modo e o processo de alienação ou oneração de bens imóveis 

da sociedade; 
i) o modo de reformar o estatuto; 
j) o número mínimo de associados; 
I) a obrigatoriedade de registro na OCEMG, para que possam 

funcionar. 
Art. 6° - Entre os dez Vogais e respectivos Suplentes que compõem 

a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG -, em 
consonância com o disposto no art. 12, I, da Lei Federal no 8.934, de 
1994, com a redação dada pela Lei Federal n° 10.194, de 2001, e 
regulamentada pelo Decreto Estadual n° 22.753, de 9 de março de 
1983, que aprova o Regimento da JUCEMG, um recairá em nome 
indicado pelo Sindicato e pela OCEMG, para fins de composição da 
décima lista tríplice a ser encaminhada ao Governador do Estado. 

Art. 7° - É obrigatório o registro das cooperativas nos órgãos 
tributários estaduais, com a emissão da respectiva inscrição. 

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo 
as cooperativas que não se sujeitam ao recolhimento do ICMS. 
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Art. ao - Os objetivos das cooperativas são os definidos em seus 
respectivos estatutos, observada a legislação federal pertinente, em 
especial a Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, sendo 
obrigatória a utilização da palavra "cooperativa" no estatuto. 

Capítulo IV 
Dos Estímulos Creditícios 

Art. go - O Poder Executivo deverá implantar mecanismos de 
incentivo financeiro às cooperativas, viabilizando a criação, a 
manutenção e o desenvolvimento do sistema cooperativo no Estado. 

Art. 1 O - O Estado estudará mecanismos para instituição do Fundo 
de Apoio ao Cooperativismo do Estado de Minas Gerais -
FUNDECOOP-MG -, com o objetivo de estimular, mediante incentivo 
financeiro, projetos cooperativos de desenvolvimento sustentável e 
atividades de capacitação, estudo, pesquisa, assistência técnica, 
informação, publicações em prol do desenvolvimento das sociedades 
cooperativas, mediante convênios, com as seguintes atribuições: 

I - captar recursos orçamentários e extra-orçamentários, oriundos de 
organismos governamentais, não governamentais e de pessoas 
físicas com objetivo de desenvolver o cooperativismo; 

11 - financiar atividades de capacitação com o fim de melhorar a 
gestão do sistema cooperativista; 

111 -fomentar projetos de desenvolvimento do cooperativismo. 
Capítulo V 

Do Sistema Tributário 
Art. 11 - O Estado definirá medidas visando isentar as operações 

realizadas entre cooperativas do pagamento de tributos. 
Art. 12 - Os órgãos fazendários estaduais deverão adotar 

escrituração simplificada para as cooperativas. 
Capítulo VI 

Do Conselho Estadual do Cooperativismo - CECOOP 
Art. 13 - O Estado providenciará a criação do Conselho Estadual do 

Cooperativismo - CECOOP -, a ser composto, de forma paritária, por 
representantes do Governo e da OCEMG. 

§ 1 o - Terá assento no Conselho um representante da Assembléia 
Legislativa, devendo a indicação recair sobre um parlamentar 
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integrante da Frente Parlamentar do Cooperativismo de Minas 
Gerais- FRENCOOP-MG. 

§ 2° - Entre os representantes do cooperativismo, indicados pela 
OCEMG, será assegurada tanto quanto possível a representação dos 
diferentes ramos cooperativistas, desde que estruturados em Centrais, 
Federações ou Confederações e que estejam registrados no sistema 
Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB. 

§ 3° - O CECOOP ficará vinculado à Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE. 

§ 4° - O CECOOP terá uma Secretaria Executiva, à qual competirá 
as ações de cunho operacional demandadas pelo Conselho e o 
fornecimento das informações necessárias às suas deliberações, 
exercida pela Diretoria de Associativismo e Cooperativismo da 
SEDESE. 

Art. 14- O CECOOP definirá as políticas públicas a serem adotadas 
pelo Estado em prol do desenvolvimento das cooperativas no Estado 
e terá como competência: 

I -coordenar as políticas de apoio ao cooperativismo; 
11 - acompanhar a elaboração da proposta orçamentária do Estado 

para o cooperativismo; 
111 - estabelecer as diretrizes e os programas de alocação de 

recursos do FUNDECOOP-MG; 
IV- fiscalizar a aplicação dos recursos do FUNDECOOP-MG; 
V- elaborar o seu Regimento Interno e as normas de atuação; 
VI - apreciar os projetos apresentados pelas cooperativas e suas 

entidades representativas destinados a obter recursos do 
FUNDECOOP-MG, bem como exigir eventuais contrapartidas; 

VIl - celebrar convênios com organismos públicos ou entidades 
privadas para a execução de projetos de apoio ao desenvolvimento do 
sistema cooperativista. 

Art. 15 - As deliberações do CECOOP deverão ser tomadas em 
forma de resolução, por decisão da maioria absoluta de seus 
membros. 

Parágrafo único - Os membros do Conselho não receberão nenhum 
tipo de remuneração, bonificação ou vantagem, e sua participação 
será considerada função pública relevante. 

Capítulo VIl 
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Das Disposições Finais 

Art. 16 - Poderá habilitar-se em processo licitatório promovido por 
órgão ou· entidade da administração direta ou indireta do Estado a 
sociedade cooperativa, legalmente constituída, em igualdade de 
condições com os demais licitantes, desde que apresente certificado 
de registro na OCEMG ou em uma Organização de Cooperativas 
Estaduais - OCEs, conforme previsto na Lei Federal n° 5.764, de 16 
de dezembro de 1971. 

Art. 17 - As sociedades cooperativas que, após a sua constituição, 
descumprirem os requisitos necessários para o registro previsto no 
art. 5° desta lei, terão seu registro cancelado e perderão os estímulos 
creditícios e isenções tributárias. 

Parágrafo único - O CECOOP terá a função de fiscalização de ofício 
ou motivada por solicitação ou denúncia. 

Art. 18 - O poder público, por intermédio da administração 
fazendária, em cumprimento ao disposto na Emenda à Constituição no 
53, de 2002, envidará esforços para autorizar as cooperativas de 
crédito, mediante a celebração de contratos que assegurem a justa 
remuneração pelos serviços prestados, a realizarem a arrecadação de 
impostos, taxas, contribuições e demais receitas dos órgãos e 
entidades integrantes da administração pública Estadual. 

Art.19 - O poder público deverá, na forma de legislação específica, 
criar condições que possibilitem ao servidor público, ativo ou inativo, e 
ao pensionista receber a remuneração, os proventos ou a pensão por 
meio de cooperativa de crédito. 

Art. 20 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta 
dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Jô 

Moraes - Fábio A velar - Paulo Piau - Leonardo Quintão. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI No 273/2003 

Institui a política estadual de apoio ao cooperativismo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Capítulo I 
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Da Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo 

Art. 1 o - Fica instituída a política estadual de apoio ao 
cooperativismo, que consiste no conjunto de diretrizes e regras 
voltadas para o incentivo e o desenvolvimento da atividade 
cooperativista no Estado. 

Art. 2°- Para efetivar a política a que se refere o art. 1°, compete ao 
poder público estadual: 

I - criar instrumentos e mecanismos que estimulem o contínuo 
crescimento da atividade cooperativista; 

li - prestar assistência educativa e técnica às cooperativas com sede 
no território estadual; 

111 - estabelecer incentivos financeiros para a criação e o 
desenvolvimento do sistema cooperativo; 

IV - facilitar o contato das cooperativas entre si e com seus 
parceiros. 

Art. 3° - As escolas de ensino médio integrantes do sistema estadual 
de ensino incluirão em seus currículos conteúdos e atividades 
relativos ao cooperativismo. 

Parágrafo único - Os conteúdos de que trata o "caput" deste artigo 
incluirão conhecimentos sobre o cooperativismo, em especial sobre o 
seu funcionamento, a sua filosofia, a sua gerência e a sua 
operacionalização. 

Capítulo 11 
Das Sociedades Cooperativas 

Art. 4 o - Serão consideradas sociedades cooperativas, para os 
efeitos desta lei, aquelas que estiverem devidamente registradas nos 
órgãos públicos e nas entidades previstos na legislação federal 
pertinente, bem como na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
- JUCEMG. 

§ 1 o - A JUCEMG deverá exigir, por ocasião do registro, o pré-
certificado de registro emitido pelo Sindicato e Organização das 
Cooperativas do Estado de Minas Gerais- OCEMG. 

§ 2° - A JUCEMG deverá adotar regime simplificado para registro 
das cooperativas, dispensando documentos que possam ser julgados 
inoportunos e desnecessários. 

Art. 5° - A JUCEMG deverá observar, quando do registro de 
cooperativas, se os atos constitutivos das sociedades cooperativas 
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cumprem o disposto nos arts. 4°, 15, 16 e 21 da Lei Federal no 
5. 764, de 16 de dezembro de 1971, dispondo seus estatutos acerca 
do seguinte: 

I - adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo 
impossibilidade técnica de prestação de serviços; 

li -variabilidade do capital social representado por quotas-partes; 
111 - limitação do número de quotas-partes do capital para cada 

associado, facultado o estabelecimento de critérios de 
proporcionalidade, se assim for mais adequado para o cumprimento 
dos objetivos sociais; 

IV - incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, 
estranhos à sociedade; 

V - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, 
federações e confederações de cooperativas, com exceção das que 
exerçam atividade de crédito, optar pelo critério da proporcionalidade; 

VI - quórum para o funcionamento e a deliberação da assembléia 
geral baseado no número de associados, e não no capital; 

VIl - retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às 
operações realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário 
da assembléia geral; 

VIII - indivisibilidade dos fundos de reserva e de assistência técnica 
educacional e social; 

IX- neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social; 
X - prestação de assistência aos associados e, quando previsto nos 

estatutos, aos empregados da cooperativa; 
XI - área de admissão de associados limitada às possibilidades de 

reunião, controle, operações e prestação de serviços. 
Parágrafo único - O estatuto social das sociedades cooperativas, 

além de atender ao disposto nos incisos anteriores, deverá indicar: 
a) a denominação, a sede, o prazo de duração, a área de ação, o 

objeto da sociedade, a fixação do exercício social e da data do 
levantamento do balanço geral; 

b) os direitos e os deveres dos associados, a natureza de suas 
responsabilidades e as condições de sua admissão, demissão, 
eliminação e exclusão e as normas para sua representação nas 
assembléias gerais; 

c) o capital mínimo, o valor da quota-parte, o mínimo de quotas-
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partes a ser subscrito pelo associado, o modo de integralização 
das quotas-partes, bem como as condições de sua retirada nos casos 
de demissão, eliminação ou de exclusão do associado; 

d) a forma de devolução das sobras registradas aos associados ou 
do rateio das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para 
cobertura das despesas da sociedade; 

e) o modo de administração e fiscalização, estabelecendo os 
respectivos órgãos, com definição de suas atribuições, poderes e 
funcionamento, a representação ativa e passiva da sociedade, em 
juízo ou fora dele, o prazo do mandato, bem como o processo de 
substituição dos administradores e conselheiros fiscais; 

f) as formalidades de convocação das assembléias gerais e a 
maioria requerida para a sua instalação e validade de suas 
deliberações, vedado o direito de voto aos que nelas tiverem interesse 
particular, sem privá-los da participação nos debates; 

g) os casos de dissolução voluntária da sociedade; 
h) o modo e o processo de alienação ou de oneração de bens 

imóveis da sociedade; 
i) o modo de reformar o estatuto; 
j) o número mínimo de associados; 
I) a obrigatoriedade de registro na OCEMG, para que possam 

funcionar. 
Art. 6° - Entre os dez Vogais e respectivos Suplentes que compõem 

a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG -, em 
consonância com o disposto no art. 12, I, da Lei Federal no 8.934, de 
1994, com a redação dada pela Lei Federal no 10.194, de 2001, e 
regulamentada pelo Decreto Estadual no 22.753, de 9 de março de 
1983, que aprova o Regimento da JUCEMG, um recairá em nome 
indicado pelo Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de 
Minas Gerais - OCEMG -, para fins de composição da décima lista 
tríplice a ser encaminhada ao Governador do Estado. 

Art. 7° - É obrigatório o registro das cooperativas nos órgãos 
tributários estaduais, com a emissão da respectiva inscrição. 

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo 
as cooperativas de crédito. 

Capítulo 111 
Dos Objetivos 

~------------~------------~ 



828 
Art. ao - Os objetivos das cooperativas são os definidos em seus 

respectivos estatutos, observada a legislação federal pertinente, em 
especial a Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, sendo 
obrigatória a utilização da expressão "cooperativa" no estatuto. 

Capítulo IV 
Dos Estímulos Creditícios 

Art. 9° - O Poder Executivo deverá implantar mecanismos de 
incentivo financeiro às cooperativas, viabilizando a criação, a 
manutenção e o desenvolvimento do sistema cooperativo no Estado. 

Art. 1 O - O Estado estudará mecanismos para instituição do Fundo 
de Apoio ao Cooperativismo do Estado de Minas Gerais -
FUNDECOOP-MG - com o objetivo de estimular, mediante incentivo 
financeiro, projetos cooperativos de desenvolvimento sustentável e 
atividades de capacitação, estudo, pesquisa, assistência técnica, 
informação, publicações em prol do desenvolvimento das sociedades 
cooperativas, mediante convênios, com as seguintes atribuições: 

I - captar recursos orçamentários e extra-orçamentários, oriundos de 
organismos governamentais, não-governamentais e de pessoas 
físicas, com o objetivo de desenvolver o cooperativismo; 

11 - financiar atividades de capacitação, com o fim de melhorar a 
gestão do sistema cooperativista; 

111 -fomentar projetos de desenvolvimento do cooperativismo. 
Capítulo V 

Do Sistema Tributário 
Art. 11 - O Estado definirá medidas visando a isentar do pagamento 

de tributos as operações realizadas entre cooperativas. 
Art. 12 - Os órgãos fazendários estaduais deverão adotar 

escrituração simplificada para as cooperativas. 
Capítulo VI 

Do Conselho Estadual do Cooperativismo - CECOOP 
Art. 13 - O Estado providenciará a criação do Conselho Estadual do 

Cooperativismo - CECOOP -, a ser composto, de forma paritária, por 
representantes do Poder Executivo e das entidades cooperativistas 
registradas na OCEMG. 

Art. 14 - O Conselho Estadual do Cooperativismo - CECOOP -
definirá as políticas públicas a serem adotadas pelo Estado em prol do 
desenvolvimento das cooperativas no Estado e terá como 
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competências: 

I - coordenar as políticas de apoio ao cooperativismo; 
11 - acompanhar a elaboração da proposta orçamentária do Estado 

para o cooperativismo; 
111 - estabelecer as diretrizes e os programas de alocação de 

recursos do Fundo de Apoio ao Cooperativismo do Estado de Minas 
Gerais- FUNDECOOP-MG; 

IV- fiscalizar a aplicação dos recursos do FUNDECOOP-MG; 
V - elaborar o seu Regimento Interno e as normas de atuação; 
VI - apreciar os projetos apresentados pelas cooperativas e por suas 

entidades representativas, destinados a obter recursos do 
FUNDECOOP-MG, bem como exigir eventuais contrapartidas; 

VIl - celebrar convênios com organismos públicos ou entidades 
privadas para a execução de projetos de apoio ao desenvolvimento do 
sistema cooperativista. 

Art. 15 - As deliberações do Conselho Estadual do Cooperativismo -
CECOOP - deverão ser tomadas em forma de resolução, por decisão 
da maioria absoluta de seus membros. 

Parágrafo único - Os membros do Conselho não receberão nenhum 
tipo de remuneração, bonificações ou vantagens, e sua participação 
será considerada função pública relevante. 

Capítulo VIl 
Das Disposições Finais 

Art. 16 - A participação das cooperativas nos processos licitatórios 
da administração direta e indireta do Estado está vinculada à 
apresentação do certificado de registro na OCEMG ou na 
Organização de Cooperativas Estaduais - OCEs -, conforme previsto 
na Lei Federal n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971. 

Art. 17 - As sociedades cooperativas que, após a sua constituição, 
descumprirem os requisitos necessários para o registro previsto no 
art. 5° desta lei, terão seu registro cancelado e perderão os estímulos 
creditícios e isenções tributárias. 

Parágrafo único - O Conselho Estadual do Cooperativismo -
CECOOP - terá a função de fiscalização, de ofício ou motivada por 
solicitação ou denúncia. 

Art. 18 - O poder público, por intermédio da administração 
fazendária, em cumprimento ao disposto na Emenda à Constituição 
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