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Comissão de Cultura 

na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 



da 15ª Leaislatura 
21.3.2006 4ª Reunião Ordinária da 7.4.2006 528 

Comissão de 
Constituição e Justiça 

na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Leaislatura 

22.3.2006 4ª Reunião Especial da 1 º.4.2006 151 
4ª Sessão Legislativa 

Ordinária da 15ª 
Legislatura -
Destinada à 

Realização po 5º 
Fórum das Aguas 

Para o 
Desenvolvimento de 

Minas Gerais 
22.3.2006 4ª Reunião Ordinária da 6.4.2006 425 

Comissão de Redação 
na 4ª Sessão 

Legislativa Ordinária 
da 1 5ª Leaislatura 

23.3.2006 5ª Reunião Especial da 1º.4.2006 221 
4ª Sessão Legislativa 
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Comissão Especial do 
Cooperativismo 

23.3.2006 2ª Reunião 18.4.2006 809 
Extraordinária da 

Comissão Especial 
Para Emitir Parecer 
Sobre a Proposta de 

Emenda à 
Constituição Nº 

67/2004 
28.3.2006 3ª Reunião Ordinária da 5.4.2006 392 

Comissão de 
Segurança Pública na 
4ª Sessão Legislativa 
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na 4ª Sessão 
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30.3.2006 17ª Reunião Ordinária da 1º.4.2006 1 
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Ordinária da 15ª 
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Extraordinária da 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 
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30.3.2006 3ª Reunião 18.4.2006 809 
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Legislativa Ordinária 
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Comissão de 
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Informática na 4ª 
Sessão Legislativa 
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Ordinária da 15ª 
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Destinada à 
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Comissão de Turismo, 
Indústria, Comércio e 
Cooperativismo na 4ª 

Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 
3.4.2006 1ª Reunião 6.4.2006 431 
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Previdência e da Ação 
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4.4.2006 18ª Reunião Ordinária da 6.4.2006 400 
4ª Sessão Legislativa 

Ordinária da 15ª 
Legislatura 

4.4.2006 1ª Reunião 7.4.2006 534 
Extraordinária da 

Comissão de Redação 
na 4ª Sessão 

Legislativa Ordinária 
da 15ª Legislatura 

4.4.2006 1 ª Reunião Conjunta das 12.4.2006 667 
Comissões de 
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Financeira e 

Orçamentária e de 
Cultura na 4' Sessão 
Legislativa Ordinária 
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4.4.2006 4ª Reunião Ordinária da 12.4.2006 668 
Comissão de Cultura 

na 4' Sessão 
Legislativa Ordinária 



da 15ª Legislatura 
4.4.2006 5ª Reunião Ordinária da 13.4.2006 757 

Comissão do 
Trabalho, da 

Previdência e da Ação 
Social na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Legislatura 

4.4.2006 4ª Reunião Ordinária da 19.4.2006 884 
Comissão de 

Segurança Pública na 
4ª Sessão Legislativa 

Ordinária da 15ª 
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4.4.2006 5ª Reunião Ordinária da 20.4.2006 1033 
Comissão de 

Constituição e Justiça 
na 4ª Sessão 
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5.4.2006 19ª Reunião Ordinária da 7.4.2006 476 
4ª Sessão Legislativa 

Ordinária da 15ª 
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Extraordinária da 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 
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Comissão de Direitos 
Humanos na 4ª 

Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 
5.4.2006 6ª Reunião Ordinária da 18.4.2006 811 

Comissão de Saúde 
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Legislativa Ordinária 
da 15ª Legislatura 

5.4.2006 7ª Reunião Ordinária da 18.4.2006 812 
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Legislativa Ordinária 
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Financeira 
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Sessão Legislativa 
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na 4' Sessão 

Legislativa Ordinária 
da 15ª Legislatura 

5.4.2006 6' Reunião Ordinária da 18.4.2006 817 
Comissão de 

Administração Pública 
na 4ª Sessão 

Legislativa Ordinária 
da 15' Legislatura 

5.4.2006 4ª Reunião 20.4.2006 1035 
Extraordinária da 

Comissão Especial do 
Cooperativismo 

5.4.2006 5ª Reunião Ordinária da 25.4.2006 1168 
Comissão de Defesa 
do Consumidor e do 
Contribuinte na 4ª 
Sessão Legislativa 
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Ordinária da 15ª 
Leoislatura 

5.4.2006 6ª Reunião Ordinária da 25.4.2006 1169 
Comissão de Turismo, 
Indústria, Comércio e 
Cooperativismo na 4ª 

Sessão Legislativa 
Ordinária da 1 5ª 

Leqislatura 
5.4.2006 3ª Reunião Ordinária da 27.4.2006 1264 

Comissão de 
Assuntos Municipais e 
Regionalização na 4ª 

Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Leqislatura 
6.4.2006 20ª Reunião Ordinária da 8.4.2006 596 

4ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Leqislatura 
6.4.2006 7' Reunião Especial da 11.4.2006 641 

4ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 
6.4.2006 6' Reunião 20.4.2006 1036 

Extraordinária da 
Comissão de Direitos 

Humanos na 4' 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Leoislatura 
11.4.2006 21 ª Reunião Ordinária da 13.4.2006 677 

4ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Leoislatura 
11.4.2006 3' Reunião 18.4.2006 818 

Extraordinária da 

L--------0------__.J 



Comissão de 
Fiscalização 
Financeira e 

Orçamentária na 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15' 

Leqislatura 
11.4.2006 6' Reunião Ordinária da 18.4.2006 818 

Comissão do 
Trabalho, da 

Previdência e da Ação 
Social na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Legislatura 

11.4.2006 1 O' Reunião 19.4.2006 872 
Extraordinária da 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15' 

Leqislatura 
11.4.2006 4' Reunião Ordinária da 20.4.2006 1038 

Comissão de 
Transporte, 

Comunicação e Obras 
Públicas na 4' Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15' Legislatura 

11.4.2006 5ª Reunião Ordinária da 20.4.2006 1039 
Comissão de Cultura 

na 4' Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15' Legislatura 

11.4.2006 6' Reunião Ordinária da 25.4.2006 1170 
Comissão de 

Constituição e Justiça 
na 4' Sessão 

Legislativa Ordinária 
da 15' Legislatura 



11.4.2006 6ª Reunião Ordinária da 26.4.2006 1210 
Comissão de Política 

Agropecuária e 
Agroindustrial na 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 
11.4.2006 7ª Reunião Ordinária da 28.4.2006 1408 

Comissão de 
Administração Pública 

na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Legislatura 

12.4.2006 22ª Reunião Ordinária da 18.4.2006 783 
4ª Sessão Legislativa 

Ordinária da 15ª 
Leqislatura 

12.4.2006 2ª Reunião 20.4.2006 1040 
Extraordinária da 

Comissão do 
Trabalho, da 

Previdência e da Ação 
Social na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Legislatura 

12.4.2006 8ª Reunião Ordinária da 20.4.2006 1040 
Comissão de Meio 

Ambiente e Recursos 
Naturais na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Legislatura 

12.4.2006 7ª Reunião Ordinária da 25.4.2006 1172 
Comissão de Saúde 

na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Legislatura 

12.4.2006 7ª Reunião Ordinária da 25.4.2006 1174 

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



Comissão de 
Fiscalização 
Financeira e 

Orçamentária na 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 
12.4.2006 6ª Reunião Ordinária da 25.4.2006 1175 

Comissão de Redação 
na 4ª Sessão 

Legislativa Ordinária 
da 15ª Leaislatura 

12.4.2006 4ª Reunião 25.4.2006 1176 
Extraordinária da 

Comissão de 
Participação Popular 

na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Legislatura 

12.4.2006 3ª Reunião Especial da 27.4.2006 1265 
Comissão Especial 
Para Emitir Parecer 
sobre a Proposta de 

Emenda à 
Constituição Nº 

67/2004 
18.4.2006 23ª Reunião Ordinária da 20.4.2006 887 

4ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 
18.4.2006 3ª Reunião 20.4.2006 1042 

Extraordinária da 
Comissão de 

Segurança Pública na 
4ª Sessão Legislativa 

Ordinária da 15ª 
Legislatura 



18.4.2006 5ª Reunião 25.4.2006 1177 
Extraordinária da 

Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos 
Naturais na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Leqislatura 

18.4.2006 5ª Reunião Ordinária da 26.4.2006 1211 
Comissão de 

Segurança Pública na 
4' Sessão Legislativa 

Ordinária da 15ª 
Leqislatura 

18.4.2006 5ª Reunião Ordinária da 26.4.2006 1212 
Comissão de 
Transporte, 

Comunicação e Obras 
Públicas na 4' Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Legislatura 

18.4.2006 6' Reunião Ordinária da 26.4.2006 1213 
Comissão de Cultura 

na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Legislatura 

18.4.2006 2' Reunião Especial da 27.4.2006 1265 
Comissão Especial 
Para Emitir Parecer 
sobre a Proposta de 

Emenda à 
Constituição Nº 

89/2005 
18.4.2006 7ª Reunião Ordinária da 27.4.2006 1266 

Comissão de 
Constituição e Justiça 

na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 



da 15ª LeQislatura 
18.4.2006 7ª Reunião Ordinária da 27.4.2006 1268 

Comissão do 
Trabalho, da 

Previdência e da Ação 
Social na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª LeQislatura 

19.4.2006 24ª Reunião Ordinária da 21.4.2006 1058 
4ª Sessão Legislativa 

Ordinária da 1 5ª 
LeQislatura 

19.4.2006 Solenidade Realizada 21.4.2006 1080 
na 24ª Reunião 
Ordinária da 4ª 

Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura -
Destinada à 

Comemoração da 
Vigência da Lei nº 
15.982/2006, Que 

Dispõe Sobre 
Segurança Alimentar e 

Nutricional 
Sustentável 

19.4.2006 11 ª Reunião 25.4.2006 1146 
Extraordinária da 4' 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

LeÇJislatura 
19.4.2006 8ª Reunião Ordinária da 25.4.2006 1179 

Comissão de Direitos 
Humanos na 4ª 

Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 



19.4.2006 9ª Reunião Ordinária da 27.4.2006 1269 
Comissão de Meio 

Ambiente e Recursos 
Naturais na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Leqislatura 

19.4.2006 8ª Reunião Ordinária da 27.4.2006 1270 
Comissão de 
Fiscalização 
Financeira e 

Orçamentária na 4' 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Leqislatura 
19.4.2006 7ª Reunião Ordinária da 28.4.2006 1409 

Comissão de Saúde 
na 4ª Sessão 

Legislativa Ordinária 
da 15ª Leqislatura 

19.4.2006 1ª Reunião Especial da 28.4.2006 1410 
Comissão Especial 

dos Centros de 
Convenções, Feiras e 

Exposições 
19.4.2006 7' Reunião Ordinária da 28.4.2006 1411 

Comissão de Redação 
na 4ª Sessão 

Legislativa Ordinária 
da 15ª Leqislatura 

19.4.2006 6ª Reunião Ordinária da 28.4.2006 1412 
Comissão de Defesa 
do Consumidor e do 
Contribuinte na 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Leqislatura 
19.4.2006 1ª Reunião Especial da 28.4.2006 1414 
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Comissão Especial 
Para Emitir Parecer 

sobre o Veto Parcial à 
Proposição de Lei Nº 

16.919 
19.4.2006 7ª Reunião Ordinária da 28.4.2006 1414 

Comissão de Turismo, 
Indústria, Comércio e 
Cooperativismo na 4' 

Sessão Legislativa 
Ordinária da 15' 

Leqislatura 
20.4.2006 25' Reunião Ordinária da 25.4.2006 1124 

4ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 
20.4.2006 Solenidade Realizada 25.4.2006 1135 

na 25' Reunião 
Ordinária da 4ª 

Sessão Legislativa 
Ordinária da 15' 

Legislatura -
Destinada a 

Homenagear o 
Cruzeiro Esporte 

Clube Pela Conquista 
do 33º Campeonato 
Mineiro e Por Outras 

Conquistas 
20.4.2006 7' Reunião 25.4.2006 1180 

Extraordinária da 
Comissão de Direitos 

Humanos na 4' 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15' 

Legislatura 
20.4.2006 5ª Reunião 28.4.2006 1415 



Extraordinária da 
Comissão de 

Participação Popular 
na 4ª Sessão 

Legislativa Ordinária 
da 15ª LeÇJislatura 

20.4.2006 5ª Reunião Ordinária da 28.4.2006 1416 
Comissão de 

Educação, Ciência, 
Tecnologia e 

Informática na 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Leqislatura 
24.4.2006 8ª Reunião Especial da 26.4.2006 1188 

4ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura -
Destinada à 

Comemoração dos 
1 00 Anos de Elevação 

da Diocese de 
Mariana à Categoria 

de Arquidiocese e dos 
30 Anos de Sagração 

Episcopal de D. 
Luciano Mendes de 

Almeida 
24.4.2006 8ª Reunião 27.4.2006 1271 

Extraordinária da 
Comissão de Direitos 

Humanos na 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Leaislatura 
25.4.2006 26ª Reunião Ordinária da 27.4.2006 1232 

4' Sessão Leaislativa 



Ordinária da 15ª 
LeQislatura 

25.4.2006 12ª Reunião 27.4.2006 1261 
Extraordinária da 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Leqislatura 
25.4.2006 13ª Reunião 28.4.2006 1370 

Extraordinária da 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Leqislatura 
25.4.2006 1ª Reunião Especial da 28.4.2006 1418 

Comissão Especial 
sobre Governança 

Ambiental 
25.4.2006 6' Reunião 28.4.2006 1419 

Extraordinária da 
Comissão de Meio 

Ambiente e Recursos 
Naturais na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Legislatura 

25.4.2006 6ª Reunião Ordinária da 28.4.2006 1420 
Comissão de 

Segurança Pública na 
4ª Sessão Legislativa 

Ordinária da 15ª 
Legislatura 

25.4.2006 a• Reunião Ordinária da 28.4.2006 1421 
Comissão de 

Constituição e Justiça 
na 4ª Sessão 

Legislativa Ordinária 
da 15ª LeQislatura 

25.4.2006 1' Reunião 28.4.2006 1423 
Extraordinária da 
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Comissão Especial 
sobre Governança 

Ambiental 
25.4.2006 1 ' Reunião 28.4.2006 1424 

Extraordinária da 
Comissão Especial 
para Emitir Parecer 

sobre a Indicação de 
Membros para 
Comporem o 

Conselho Estadual de 
Educação 

25.4.2006 8' Reunião Ordinária da 29.4.2006 1458 
Comissão de 

Administração Pública 
na 4' Sessão 

Legislativa Ordinária 
da 15' Legislatura 

26.4.2006 27' Reunião Ordinária da 28.4.2006 1331 
4' Sessão Legislativa 

Ordinária da 15' 
Legislatura 

26.4.2006 14ª Reunião 28.4.2006 1387 
Extraordinária da 4' 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15' 

Legislatura 
27.4.2006 28' Reunião Ordinária da 29.4.2006 1445 

4' Sessão Legislativa 
Ordinária da 15' 

LeQislatura 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 1º DE ABRIL DE 2006 

ATAS 
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 30/3/2006 
Presidência dos Deputados Márcio Kangussu e João Leite 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1 ª Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 54 7 a 556/2006 
(encaminham o Projeto de Lei nº 3.115/2006 e os Expedientes 
relativos ao Regime Especial de Tributação concedidos às Empresas 
Granja Brasília Agroindustrial Avícola S.A., Rio Branco Alimentos S.A., 
Cossisa Agroindustrial S.A., Frigorífico Pontenovense Ltda., Bertin 
Ltda., Dagranja Agroindustrial Ltda., Real Alimentos Ltda., Frigorífico 
Serradão Ltda. e Frigorífico Tradição Ltda., respectivamente), do 
Governador do Estado - Ofícios e cartão - 2ª Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.116 
a 3.120/2006 - Projetos de Resolução nºs 3.121 a 3.138/2006 -
Requerimentos nºs 6.322 a 6.339/2006 - Requerimentos dos 
Deputados André Quintão e Sargento Rodrigues (4) - Comunicações: 
Comunicações das Comissões de Administração Pública, de Assuntos 
Municipais, de Direitos Humanos, de Fiscalização Financeira e de 
Política Agropecuária e dos Deputados Ricardo Duarte, Biel Rocha e 
Miguel Martini - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados João 
Leite, André Quintão, Weliton Prado, Padre João e Elmiro 
Nascimento - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de 
Inscrições - Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Questão de ordem - Despacho de 
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues 
(4) e André Quintão; deferimento - Questões de ordem -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem as Deputadas e os Deputados: 
Mauri Torres - Fábio Avelar- Antônio Andrade- Luiz Fernando Faria 

- Elmiro Nascimento - Adalclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Ana 
Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio 
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Gomes -
Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
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Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Durval Ângelo - Edson Rezende - Ermano Batista - Gil Pereira -
Gustavo Valadares - lrani Barbosa - Jayro Lessa - João Bittar - João 
Leite - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo 
Moreira - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Márcio Kangussu - Maria 
Olívia- Maria Tereza Lara- Marias Fernandes - Miguel Martini - Olinto 
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Ricardo Duarte - Roberto 
Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio- Weliton Prado. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Márcio Kangussu)- Às 14h13min, 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. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1 ª Parte 
1 ª Fase (Expediente) 

Ata 
-O Deputado João Leite, 22-Secretário "ad hoc", procede à leitura da 

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

- O Deputado Elmiro Nascimento, 3º-Secretário, nas funções de 1 º-
Secretário, lê a seguinte correspondência: 

MENSAGEM Nº 547/2006 
Belo Horizonte, 29 de março de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e 

deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que 
autoriza o Poder Executivo a doar imóveis de propriedade do Estado 
ao Município de Piumhi. 

Os imóveis constantes da proposta são de propriedade do Estado 
de Minas Gerais desde os anos 1959 e 1961, respectivamente, 
quando os recebeu em doação do Município de Piumhi, para a 
construção de um prédio escolar. Tal objetivo não se consumou, 
estando os imóveis sendo utilizados como praça pública. 

A Administração Estadual e a Secretaria de Estado da Educação 
não têm planos para o seu aproveitamento, razão por que a sua 



devolução ao Município revestem-se de interesse público, uma vez 
que no local funciona uma praça pública municipal. 
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Estas as razões que me conduzem a submeter ao exame de seus 
Nobres Pares o projeto de lei em anexo. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.115/2006 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piumhi os 

imóveis que especifica. 
Art. 1 º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Piumhi os imóveis constituídos pelas áreas de 4.200m2 (quatro mil e 
duzentos metros quadrados), confrontando com a Rua Getúlio Vargas, 
registrado sob o nº 24.878, livro 3-Q, fls. 72, no Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Piumhi, e de 5.800m2 (cinco mil e 
oitocentos metros quadrados), confrontando pela frente com a Rua 
Getúlio Vargas, registrado sob o nº 29.018, livro 3-R, fls. 159, no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Piumhi. 

Parágrafo único - Os imóveis descritos no "caput" se destinam à 
utilização de praça pública. 

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do 
Estado, se no prazo de cinco anos, contados da data da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no parágrafo único do art. 1 º· 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

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

* - Publicado de acordo com o texto original. 
MENSAGEM Nº 548/2006 

Belo Horizonte, 24 de março de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no 

uso da competência que me confere o inciso V do art. 90, da 
Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei 
nº 15.292, de 5 de agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime 
Especial de Tributação concedido à Empresa Granja Brasília 
Agroindustrial Avícola S.A., pelo Secretário de Estado de Fazenda. 
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Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado." 
- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão 

Normativa da Presidência nº 13. 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

MENSAGEM Nº 549/2006 
Belo Horizonte, 24 de março de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no 

uso da competência que me confere o inciso V do art. 90, da 
Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 7° da Lei 
nº 15.292, de 5 de agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime 
Especial de Tributação concedido à Empresa Rio Brancio Alimentos 
S.A. pelo Secretário de Estado de Fazenda. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado." 
- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão 

Normativa da Presidência nº 13. 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

MENSAGEM Nº 550/2006 
Belo Horizonte, 24 de março de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso 

da competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição 
do Estado e tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 
de agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime Especial de 
Tributação concedido à empresa Cossisa Agroindustrial S.A., pelo 
Secretário de Estado de Fazenda. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado." 
- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão 

Normativa da Presidência nº 13. 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

MENSAGEM Nº 551/2006 
Belo Horizonte, 24 de março de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso 



5 
da competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição 
do Estado e tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 
de agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime Especial de 
Tributação concedido à empresa Frigorífico Pontenovense Ltda., pelo 
Secretário de Estado de Fazenda. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado." 
- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão 

Normativa da Presidência nº 13. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

MENSAGEM Nº 552/2006 
Belo Horizonte, 24 de março de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no 

uso da competência que me confere o inciso V do art. 90, da 
Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei 
nº 15.292, de 5 de agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime 
Especial de Tributação concedido à Empresa Bertin Ltda. pelo 
Secretário de Estado de Fazenda. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado." 
- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão 

Normativa da Presidência nº 13. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

MENSAGEM Nº 553/2006 
Belo Horizonte, 24 de março de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no 

uso da competência que me confere o inciso V do art. 90, da 
Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei 
nº 15.292, de 5 de agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime 
Especial de Tributação concedido à Empresa Dagranja Agroindustrial 
Ltda. pelo Secretário de Estado de Fazenda. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado." 
- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão 

Normativa da Presidência nº 13. 



* - Publicado de acordo com o texto original. 
MENSAGEM Nº 554/2006 

Belo Horizonte, 24 de março de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
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Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no 
uso da competência que me confere o inciso V do art. 90, da 
Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei 
nº 15.292, de 5 de agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime 
Especial de Tributação concedido à Empresa Real Alimentos Ltda., 
pelo Secretário de Estado de Fazenda. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado." 
- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão 

Normativa da Presidência nº 13. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

MENSAGEM Nº 555/2006 
Belo Horizonte, 24 de março de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no 

uso da competência que me confere o inciso V do art. 90, da 
Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei 
nº 15.292, de 5 de agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime 
Especial de Tributação concedido à Empresa Frigorífico Serradão 
Ltda. pelo Secretário de Estado de Fazenda. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado." 
- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão 

Normativa da Presidência nº 13. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

MENSAGEM Nº 556/2006 
Belo Horizonte, 24 de março de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no 

uso da competência que me confere o inciso V do art. 90, da 
Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei 
nº 15.292, de 5 de agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime 
Especial de Tributação concedido à Empresa Frigorífico Tradição 
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Ltda. pelo Secretário de Estado de Fazenda. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado." 
- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão 

Normativa da Presidência nº 13. 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Do Sr. José Távora, Presidente da Unale, convidando os 

parlamentares desta Casa para participar da X Conferência Nacional 
dos Legislativos Estaduais e das comemorações alusivas aos 1 O anos 
de fundação da Unale. 

Da Sra. Meryvone Mansur Bíscaro, Presidente da Câmara Municipal 
de Varginha, encaminhando moção de apoio, do Vereador Leandro 
Acayaba, à aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 61/2005, 
que dá autonomia administrativa, financeira, orçamentária e funcional 
à Defensoria Pública. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº 
61/2005.) 

Do Sr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado, agradecendo voto de congratulações 
por sua eleição como Presidente da Associação de Entidades Oficiais 
de Controle Público da América do Sul - Asul - formulado por esta 
Casa a partir do Requerimento nº 5.860/2005, do Deputado Sebastião 
Helvécio. 

Do Sr. José Francisco da Silva, Ouvidor de Polícia, prestando 
informações relativas ao Requerimento nº 5.057/2005, da Comissão 
de Direitos Humanos. 

Do Sr. Agnaldo Rodrigues Pereira, Juiz de Direito da 5ª Vara Civel 
da Comarca de Governador Valadares, solicitando seja apresentada 
emenda ao projeto de lei apresentado pelo Tribunal de Justiça do 
Estado que trata da fixação do subsidio dos Magistrados. (- Anexe-se 
ao Projeto de Lei nº 2.922/2006.) 

Da Sra. Elayne Lúcia Nogueira Cruz Oliveira, Superintendente de 
Policia Técnico-Científica da Polícia Civil do Estado, prestando 
informações relativas ao Requerimento nº 5.647/2005, da Comissão 
de Direitos Humanos. 

Do Sr. Nélson Alves Santiago Filho, Diretor de Transporte 
Metropolitano do DER-MG, informando da impossibilidade de 
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Da Sra. Giselda Maria de Sousa Campos, Escrevente Judicial do 
Estado, e outros servidores contratados pelo Poder Judiciário do 
Estado lotados na Comarca de Mantena, solicitando seja aprovada a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 2/2003, que garante ao 
detentor de função pública, no ato da dispensa, indenização por ano 
de serviço prestado ao Estado, correspondente a duzentos por cento 
do seu vencimento mensal. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 2/2003.) 

CARTÃO 
Do Sr. Robson Braga de Andrade, Presidente do Sistema Fiemg, 

encaminhando o Fiemg-lndex - Relatório da Pesquisa Indicadores 
Industriais e o Fiemg Comex - Estatísticas do Comércio Exterior de 
Minas Gerais, divulgados em fevereiro de 2006. (- À Comissão de 
Turismo.) 

2ª 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 Nº 3.116/2006 
Declara de utilidade pública o Coral Juvenal Alves Vilela, com sede 

noMunicipio de Caeté. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarado de utilidade pública o Coral Juvenal Alves 

Vilela, com sede no Município de Caeté. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 30 de março de 2006. 
Célio Moreira 
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade 

pública o Coral Juvenal Alves Vilela, sociedade civil sem fins lucrativos 
que tem por finalidade executar o ensinamento e a difusão do canto 
coral, através de ensaios e apresentações, promovendo cultura e 
entretenimento; valorizando e incentivando ·músicos e cantores 
associados e prestando assistência aos músicos e aos cantores nele 
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inscritos, protegendo seus interesses e direitos, bem como 
representando-os nas suas justas reivindicações junto às autoridades 
competentes, se se fizer necessário. 

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares à 
aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.117/2006 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Aiuruoca 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 

Aiuruoca terreno com área de 1 0.000m2 (dez mil metros quadrados), 
confrontando com o campo de futebol, Marcelo Dias e outros sítios no 
imóvel Santa Clara dos Rodrigues, no Distrito de Mirantão, nesse 
Município, registrado sob o nº 8.318, Livro 3-D , a fls. 174, no Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Aiuruoca. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo 
destina-se à construção da quadra poliesportiva do Programa 
Mineirinhos. 

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado, se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no art. 1 °, 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 30 de março de 2006. 
Dimas Fabiano 
Justificação: Este projeto de lei objetiva que se faça doar ao 

Município de Aiuruoca imóvel de propriedade do Estado situado nesse 
Município. 

Visando a atender ao interesse público, para construção de uma 
quadra poliesportiva do Programa Mineirinhos que já se encontra em 
fase de liberação dos recursos, solicita-se a doação do imóvel o mais 
urgente possível, incorporando-o ao patrimônio do Município. 

Considerando justa a doação pretendida pelo Executivo Municipal, 
contamos com o apoio dos nobres Deputados e Deputadas à 
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aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.118/2006 
Dispõe sobre o Dia Estadual da Renovação Carismática Católica e 

dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o Dia Estadual da Renovação Carismática 

Católica, a ser comemorado anualmente, no primeiro domingo do mês 
de fevereiro, em todo o território do Estado. 

Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 30 de março de 2006. 
Dinis Pinheiro 
Justificação: O Concílio Vaticano 11 desejava a renovação da Igreja, 

e a Renovação Carismática apareceu no momento em que se 
procurava colocar em prática essa determinação. 

O Concílio foi encerrado pelo Papa Paulo VI, na Praça de São 
Pedro, no dia 8/12/65, e em seguida começou-se a produzir no mundo 
inteiro um ressurgir dos carismas. Não se tinha passado nem um ano 
do Concílio, e vários católicos - membros das faculdades da 
Universidade de Duquesne, nos Estados Unidos - se reuniam 
freqüentemente para momentos fortes de oração e para conversar 
sobre a vitalidade de sua fé. Os professores de Pittsburgh começaram 
a pedir em oração que o Espírito Santo lhes desse a renovação e 
rezavam uns pelos outros pedindo o Espírito Santo. De 17 a 19/2/67, 
mais de 30 pessoas fizeram um retiro de fim de semana, o "Retiro de 
Duquesne", em Pittsburgh, nos Estados Unidos. 

"Batizado no Espírito", "oração em línguas", "o dom da profecia" e 
um "relacionamento pessoal com Jesus Cristo" são expressões muito 
em voga e indispensáveis no vocabulário da Renovação Carismática 
Católica (RCC). 

Por volta de 1990, o movimento já contava com cerca de 72 milhões 
de seguidores no mundo inteiro e organizações oficiais em mais de 
120 países. 

A verdade é que a RCC não é apenas uma questão de encontros de 
oração semanais. O seu coração reside no Batismo no Espírito 
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Santo - uma graça de Deus que deveria ser parte da experiência 
normal de todo cristão. Através desse batismo, todo o mundo - clero e 
leigos, homens e mulheres, jovens e velhos, negros e brancos, ricos e 
pobres, sem distinção - tem a oportunidade de dar o seu sim a Deus. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para 
parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 3.119/2006 
Declara de utilidade pública a Associação dos Doadores de Sangue 

de Bom Despacho - ADSBD -, com sede no Município de Bom 
Despacho. 

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

Doadores de Sangue de Bom Despacho - ADSBD -, com sede no 
Município de Bom Despacho. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 30 de março de 2006. 
Domingos Sávio 
Justificação: A Associação dos Doadores de Sangue de Bom 

Despacho - ADSBD -, com sede no Município de Bom Despacho, é 
uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem como finalidade precípua 
dar apoio à entidade para captação de doadores; promover palestras, 
campanhas e eventos que contribuam para a conscientização do 
cidadão em relação aos benefícios da doação de sangue e outras 
informações afins, além da geração de recursos financeiros que serão 
destinados à realização da finalidade social da ADSBD. 

A Associação está em pleno funcionamento há mais de um ano, e 
sua diretoria é composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo 
exercício de suas funções. Visto que a entidade desenvolve um 
trabalho social, torna-se justa a sua declaração de utilidade pública 
estadual. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação 
desta proposição. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.120/2006 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros 
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Parque das Nações I e 11. 

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

Comunitária dos Bairros Parque das Nações I e 11, com sede no 
Município de Três Marias. 

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 30 de março de 2006. 
Doutor Viana 
Justificação: A Associação Comunitária dos Bairros Parque das 

Nações I e 11, de Três Marias, fundada em 26/10/2004, é entidade civil 
sem fins lucrativos. 

Essa entidade tem por finalidades promover atividades sociais, 
culturais e desportivas, zelar pela melhoria das condições de vida dos 
moradores e do embelezamento da região, promover a assistência às 
pessoas carentes, entre outras. 

- 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 RESOLUÇÃO Nº 3.121/2006 
Ratifica o Regime Especial de Tributação nº 1/2006, nos termos do 

art. 72 da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 º - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de 

Tributação nº 1/2006 à empresa Unifrigo Indústria Comércio 
Importação e Exportação Ltda., após ser submetido à apreciação 
desta Casa, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 
de agosto de 2004. 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 30 de março de 2006. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.122/2006 
Ratifica o Regime Especial de Tributação nº 2/2006, nos termos do 

art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 º - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de 

Tributação nº 2/2006 à empresa Friboi Ltda., após ser submetido à 
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apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 
15.292, de 5 de agosto de 2004. 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 30 de março de 2006. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.123/2006 
Ratifica o Regime Especial de Tributação nº 3/2006, nos termos do 

art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 º - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de 

Tributação nº 3/2006 à empresa Nogueira Rivelli Irmãos Lida., após 
ser submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no 
art. 7° da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 30 de março de 2006. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.124/2006 
Ratifica o Regime Especial de Tributação nº 4/2006, nos termos do 

art. 7° da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 º - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de 

Tributação nº 4/2006 à empresa Mafrial Matadouro e Frigorífico Lida., 
após ser submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto 
no art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 30 de março de 2006. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.125/2006 
Ratifica o Regime Especial de Tributação nº 5/2006, nos termos do 

art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 º - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de 

Tributação nº 5/2006 à empresa Distribuidora de Carnes Vale do 
Paraíso Lida., após ser submetido à apreciação desta Casa, nos 
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termos do disposto no art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 
2004. 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 30 de março de 2006. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 3.126/2006 
Ratifica o Regime Especial de Tributação nº 6/2006, nos termos do 

art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 º - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de 

Tributação nº 6/2006 à empresa Organizações Francap S.A., após ser 
submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 7º 
da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 

Art. 2º · Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 30 de março de 2006. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 3.127/2006 
Ratifica o Regime Especial de Tributação nº 7/2006, nos termos do 

art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 º - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de 

Tributação nº 7/2006 à empresa Avivar Alimentos Ltda., após ser 
submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 7º 
da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 30 de março de 2006. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.128/2006 
Ratifica o Regime Especial de Tributação nº 8/2006, nos termos do 

art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 º - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de 

Tributação nº 8/2006 à empresa Cooperativa dos Granjeiros do Oeste 
de Minas Ltda., após ser submetido à apreciação desta Casa, nos 
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termos do disposto no art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 
2004. 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 30 de março de 2006. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.129/2006 
Ratifica o Regime Especial de Tributação nº 9/2006, nos termos do 

art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 º - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de 

Tributação nº 9/2006 à empresa Independência Alimentos Ltda., após 
ser submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no 
art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 30 de março de 2006. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.130/2006 
Ratifica o Regime Especial de Tributação nº 010/2006, nos termos 

do art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 º - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de 

Tributação nº 010/2006 à empresa Dagranja Agroindustrial Ltda., após 
ser submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no 
art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 30 de março de 2006. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.131/2006 
Ratifica o Regime Especial de Tributação nº 11/2006, nos termos do 

art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 º - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de 

Tributação nº 11/2006 à empresa Frigorífico Mataboi S.A., após ser 
submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 7º 



da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 30 de março de 2006. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.132/2006 

16 

Ratifica o Regime Especial de Tributação nº 12/2006, nos termos do 
art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 º - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de 

Tributação nº 12/2006 à empresa Frigorífico Industrial Vale do 
Piranga, após ser submetido à apreciação desta Casa, nos termos do 
disposto no art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 30 de março de 2006. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.133/2006 
Ratifica o Regime Especial de Tributação nº 13/2006, nos termos do 

art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 º - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de 

Tributação nº 13/2006 à empresa Barbosa & C ia Ltda., após ser 
submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 7º 
da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 

Art. 2º · Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 30 de março de 2006. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.134/2006 
Ratifica o Regime Especial de Tributação nº 14/2006, nos termos do 

art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 º - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de 

Tributação nº 14/2006 à empresa Frisa Frigorífico Rio Doce S.A., após 
ser submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no 
art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 



Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 30 de março de 2006. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.135/2006 
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Ratifica o Regime Especial de Tributação nº 16/2006, nos termos do 
art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 º - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de 

Tributação nº 16/2006 à empresa Sadia S.A., após ser submetido à 
apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 
15.292, de 5 de agosto de 2004. 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 30 de março de 2006. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.136/2006 
Ratifica o Regime Especial de Tributação nº 1 8/2006, nos termos do 

art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 º - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de 

Tributação nº 18/2006 à empresa Frigorífico Nossa Senhora da Saúde 
Ltda., após ser submetido à apreciação desta Casa, nos termos do 
disposto no art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 30 de março de 2006. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.137/2006 
Ratifica o Regime Especial de Tributação nº 19/2006, nos termos do 

art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 º - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de 

Tributação nº 19/2006 à empresa Matadouro e Frigorífico Paladar 
Uda., após ser submetido à apreciação desta Casa, nos termos do 
disposto no art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 



Sala das Reuniões, 30 de março de 2006. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.138/2006 
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Ratifica o Regime Especial de Tributação nº 20/2006, nos termos do 
art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 º - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de 

Tributação nº 20/2006 à empresa Rio Branco Alimentos S.A., após ser 
submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 7º 
da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004. 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 30 de março de 2006. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia. 

REQUERIMENTOS 
Nº 6.322/2006, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com a comunidade de Lagoa 
Grande pelo transcurso do aniversário de emancipação politico-
administrativa desse Município. 

Nº 6.323/2006, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade de Urucuia pelo 
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa 
desse Município. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Nº 6.324/2006, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade de Riachinho 
pelo transcurso do aniversário de emancipação politico-administrativa 
desse Município. (- Semelhante proposição foi apresentada 
anteriormente pelo Deputado Arlen Santiago. Anexe-se ao 
Requerimento nº 6.135/2006, nos termos do § 22 do art. 173 do 
Regimento Interno.) 

Nº 6.325/2006, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade de Araporã pelo 
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa 
desse Município.(- À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Nº 6.326/2006, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Loja Maçônica Universitária 



pelo transcurso do seu aniversário de fundação. (- À Comissão do 
Trabalho.) 
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Nº 6.327/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso à Escola de Saúde Pública de 
Minas Gerais pelo transcurso do seu 60º aniversário de fundação. (- À 
Comissão de Saúde.) 

Nº 6.328/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso à Escola Estadual Cláudio 
Pinheiro de Lima pelo transcurso do seu 40º aniversário de fundação. 
(-À Comissão de Educação.) 

Nº 6.329/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja 
formulada manifestação de aplauso ao UNI-BH pela implantação do 
curso superior de Tecnologia em Secretaria Escolar e Acadêmica. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.) 

Nº 6.330/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja 
formulada manifestação de aplauso ao Restaurante do Porto pelo 
transcurso de seus 36 anos de fundação. (- À Comissão de Turismo.) 

Nº 6.331/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja 
formulada manifestação de aplauso ao Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG -
pelo transcurso de seus 72 anos de fundação. (- À Comissão de 
Transporte.) 

Nº 6.332/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja 
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas à implantação 
do Programa Escolas em Rede nos estabelecimentos estaduais de 
ensino de Uberlândia. (-À Comissão de Educação.) 

Nº 6.333/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas a que sejam 
destinados uma viatura policial, recursos humanos e equipamentos 
para a Delegacia de Piumhi. (-À Comissão de Segurança Pública.) 

Nº 6.334/2006, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a Escola de Saúde Pública de Minas 
Gerais pelo transcurso de seus 60 anos de fundação. (- Semelhante 
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Doutor 
Viana. Anexe-se ao Requerimento nº 6.327/2006, nos termos do § 2º 
do art. 173 do Regimento Interno.) 

Nº 6.335/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
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inserido nos anais da Casa voto de congratulações com a Sra. 
Juana Calfunao, por ocasião do recebimento da Medalha Chico 
Mendes. 

Nº 6.336/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da Comissão de Direitos Humanos da 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, com vistas a que se 
tomem providências sobre duas jovens que estariam sendo vítimas de 
práticas delituosas em entidade religiosa na Capital paulista. 

Nº 6.337/2006, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado 
apelo ao Ministro da Saúde com vistas a que seja revista a decisão de 
se acabar com os mutirões de cirurgia. 

Nº 6.338/2006, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja 
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que 
sejam destinados uma viatura e equipamentos ao destacamento 
dessa corporação no Município de Coqueiral. 

Nº 6.339/2006, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja 
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que 
sejam destinados uma viatura e equipamentos ao destacamento 
dessa corporação no Município de Leopoldina. 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
André Quintão e Sargento Rodrigues (4). 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Administração Pública, de Assuntos Municipais, de Direitos 
Humanos, de Fiscalização Financeira e de Política Agropecuária e dos 
Deputados Ricardo Duarte, Biel Rocha e Miguel Martini. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, público presente na Assembléia Legislativa nesta tarde e 
telespectadores da TV Assembléia. 

Sr. Presidente, acompanhamos, especialmente na última semana, 
os dados fornecidos pelo IBGE sobre a vida dos brasileiros. Alguns 
números, pelo impacto que têm na vida social do País, chamam-nos a 
atenção. 

Em um desses dias, desejo dispor de um tempo para, desta tribuna, 
tratar de um assunto tão importante para a nossa população: a política 
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do esporte. No tocante a essa política, os números do IBGE são 
catastróficos. Na realidade, nossa nação, que é conhecida como o 
país do esporte, do futebol, investe menos de 1% nessa atividade. Ou 
seja, este país, tantas vezes premiado, medalhado, reconhecido pelo 
potencial esportivo de sua gente, investe menos de 1% no esporte. 
Isso vale também para as Prefeituras do País, que desconhecem 
totalmente o esporte. Em um dos próximos dias, pretendo usar a 
tribuna para tratar dessa questão. 

O IBGE fornece ainda outro dado, que também nos chama a 
atenção. De acordo com o Instituto, os alunos da rede pública ficam 
menos tempo na sala de aula. Esses dados demonstram ainda que há 
crianças longe da sala de aula. Os números mais impressionantes 
referem-se justamente às creches. Vemos que o nosso país está 
desmontando a rede que sempre protegeu as crianças. 

Não resta dúvida de que a educação dará oportunidade ao País de 
diminuir a distância entre ricos e pobres. No entanto, 
lamentavelmente, de acordo com os números do IBGE, nossas 
crianças estão cada vez mais distantes da sala de aula. 

Outro dia, enquanto conversava com a secretária que cuida dos 
"kibutzim" de Israel, perguntei-lhe: "Em Israel, com quantos anos uma 
criança entra para a sala de aula?" Ela respondeu-me: "Com 6 
meses". Ou seja, em Israel, com apenas 6 meses, uma criança 
começa a ser estimulada. Talvez por isso praticamente 20% dos 
Prêmios Nobel são representados por pessoas de Israel, fato que 
atribuímos ao investimento e ao cuidado com a educação. 

Em algum momento, também pretendo tratar especificamente do 
abandono das creches, a exemplo do que acontece em Belo 
Horizonte. Lamentavelmente, as creches estão sendo cada vez mais 
abandonadas. Ou seja, a rede que se formou e que, de certa forma, 
atendia às crianças hoje está sendo abandonada. 

Gostaria de tratar, especificamente, nesta tarde, de outros números 
que são impressionantes. Outro dado que as pesquisam trazem é que 
os impostos representam 48,8% da renda de quem recebe até dois 
salários mínimos, e 26,3% para quem ganha mais do que 30 salários 
mínimos. É impressionante a crueldade com o povo brasileiro; deixa-
nos impressionados essa desigualdade patrocinada contra a 
população brasileira. 
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Os números que mais nos impressionaram, no levantamento que 

fizemos, são os números da qualificação profissional. O Fundo de 
Amparo ao Trabalhador - FAT- é composto por recursos que não são 
federais, mas pertencem ao trabalhador. Esses recursos minguaram. 
Esse trabalhador, ou essa trabalhadora brasileira, que não teve 
acesso à educação e não pôde estudar deveria, em algum momento, 
receber ajuda do governo federal, ou seja, ele fez essa poupança do 
FAT para a sua própria qualificação profissional, para que ele tenha 
condição de se inserir no mercado de trabalho e ser também um 
gerador de renda para a sua subsistência. 

Os números são impressionantes. O FAT, em 1995, repassou aos 
Estados um montante de R$28.200.000,00. Em 1996, foram 
repassados R$220.000.000,00 para que os Estados fizessem 
qualificação profissional, para a construção civil e outras áreas. Toda 
essa qualificação é importante para esse trabalhador e essa 
trabalhadora que ficaram fora da sala de aula. 

Em 1997, o governo federal, por meio do Conselho Deliberativo do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador, com o Ministério do Trabalho e o 
governo do PSDB, repassou R$348.1 00.000,00 para qualificação 
profissional. Em 1998, foram repassados R$408.000.000,00 para 
qualificação profissional. Em 1999, o governo federal repassou para a 
qualificação do trabalhador e da trabalhadora pobre do País 
R$355.900.000,00. Em 2000, foram repassados R$304.573.000,00. 
Em 2001, foram repassados R$335.710.000,00. No último ano do 
governo do PSDB, foram repassados R$70.302.721 ,00. 

Agora vem o governo atual, e temos uma queda cruel e drástica, 
porque atinge de morte aquele trabalhador e aquela trabalhadora 
pobre que precisam se qualificar. Caímos daqueles números de 
R$408.000.000,00 ou R$355.000.000,00 para, em 2003, 
R$34.000.000,00. O Estado de Minas Gerais, que já tinha recebido 
valores de R$25.000.000,00 ou R$33.000.000,00 para qualificação 
profissional, em 2003, Deputado Domingos Sávio, recebeu 
R$3.000.000,00. 

Em 2003, reunindo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, esses 
três Estados da União não conseguiram receber o que uma entidade 
chamada Ágora, Gente Estrela, ligada ao PT, recebeu, que foi mais de 
R$7.000.000,00. 
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Minas Gerais recebeu R$3.000.000,00, ao passo que uma 

entidade denominada Ágora recebeu R$7.000.000,00. Em 2004, 
Minas Gerais recebeu R$4.000.000,00; em 2005, R$4.000.000,00; e, 
em 2006, também receberá R$4.000.000,00. Portanto estamos 
falando de uma queda cruel na qualificação profissional do trabalhador 
brasileiro. Na divisão do bolo da Federação, não são recursos que 
pertencem ao governo federal. Esse é um recurso do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador- FAT. 

O PSDB chegou a passar R$405.000.000,00 para a qualificação 
profissional, e o máximo que o PT passou foi R$55.000.000,00, em 
2004. Em 2003, R$34.000.000,00; e, em 2005, R$22.000.000,00. 
Essa é a situação da qualificação profissional. Há pessoas fora da 
escola, que o País deveria qualificar, para que possam trabalhar. 
Todavia, o governo se esquece dos trabalhadores brasileiros. Esses 
são os números da qualificação profissional. 

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Cumprimento V. Exa. 
porque conheço sua trajetória e sua luta pelas causas sociais. V. Exa. 
realizou um dos mais brilhantes trabalho à frente da Sedes e. V. Exa. 
traz dois importantes assuntos e conhece como ninguém a questão do 
esporte, que foi, literalmente, abandonada pelo governo federal, 
embora freqüentemente usada no tradicional processo de demagogia 
política. 

Não é raro vermos o tradicional espetáculo que começa a caminhar 
para o ridículo. O Presidente da República exibe-se com camisa de 
futebol e com atletas, procurando ocupar espaço na mídia, mas, de 
concreto, muito pouco ou nada fez para que o esporte tenha o devido 
apoio. V. Exa. conhece muito bem a dura realidade da questão da 
qualificação profissional. Aqueles que prometeram tudo para o 
trabalhador, usam dinheiro do FAT para fazer política. Pior: para fazer 
o fomento à desordem. 

Ontem, fiz uma séria denúncia na reunião da Comissão de 
Agricultura. Estamos assistindo, de forma aterrorizadora, a 
movimentos invadindo propriedades e destruindo patrimônios. Esses 
movimentos são financiados pelo governo federal, e muitas vezes com 
recursos do FAT. Dessa forma, não sobra dinheiro para vir para Minas 
Gerais, para qualificar os trabalhadores e para melhorar as condições 
de trabalho desses trabalhadores. Não sobra dinheiro porque tem de 
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financiar movimentos de invasores de patrimônio público, de prédios 
públicos, e agora daqueles que invadem e destroem fazendas 
produtivas. 

É preciso que essa situação seja denunciada. Na esperança de o 
povo reagir, estamos assistindo ao processo interminável de meses e 
meses de campanha do Presidente. Aliás, diariamente o Presidente 
faz campanha para tentar encobrir escândalos, e o País está 
desgovernado. 

O dinheiro do FAT é objeto de malversação, de politicagem. Por isso 
não chega a Minas Gerais, como chegava no governo anterior. 

O Deputado João Leite - Agradeço ao Deputado Domingos Sávio. 
Chamo a atenção para esses números. Em 2000, Minas Gerais 
recebeu R$25.920.000,00 para qualificação profissional e deu uma 
contrapartida de R$5.187.000,00; em 2001, Minas Gerais recebeu 
R$33.097.000,00 e deu uma contrapartida de R$6.668.804,64. 

Em 2003, Minas recebeu R$3.000.000,00 e deu uma contrapartida 
de R$665.000,00; em 2004, recebeu R$4.000.000,00 e deu uma 
contrapartida de R$1.930.000,00; e, em 2005, recebeu novamente 
R$4.000.000,00 e deu uma contrapartida de R$1.900.000,00. Então, 
podemos ver que os números são muito claros ao mostrar o estado de 
abandono em que os brasileiros se encontram neste momento. São 
trabalhadores que continuam fora da escola. No futuro, terão de ser 
qualificados, mas isso não ocorrerá com os recursos que são 
destinados a esse fim. É um abandono; é um esquecimento o que tem 
acontecido com o trabalhador e a trabalhadora pobre, esses 
brasileiros que ficaram tora da escola, não puderam preparar-se e 
precisaram dos recursos da qualificação profissional, que foram 
negados. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão. 
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Márcio 

Kangussu, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o tema que tratarei 
nesta tribuna hoje diz respeito a algumas iniciativas da nossa 
Assembléia em relação às pessoas com deficiência, que, aliás, são 
objeto da Campanha da Fraternidade da CNBB, neste ano. Antes, 
ouvindo respeitosamente o pronunciamento do Deputado João Leite e 
o aparte do Deputado Domingos Sávio, senti-me na obrigação, ainda 
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que num tempo reduzido, de discordar completamente das 
avaliações aqui apresentadas. 

Os dois Deputados que integram a base do governo estadual não 
disseram que só o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, também dirigido pelo Ministro Patrus Ananias, ex-Prefeito de 
Belo Horizonte, repassa para Minas Gerais R$2.000.000.000,00 por 
ano entre os programas de assistência social, transferência de renda 
e combate à fome para Minas Gerais. O Estado nunca recebeu tanto 
recurso na área social como recebe agora do governo Lula. O 
Deputado Domingos Sávio sabe disso. Vamos comparar com o que o 
governo Fernando Henrique, do PSDB - que nem sequer visitou o 
Estado, de vergonha -, repassava para Minas Gerais. O Estado foi 
discriminado. A Secretaria de Estado Extraordinária para o 
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e para o Norte 
de Minas - que, aliás, agora terá o Deputado Ermano Batista, nosso 
colega muito respeitado, a quem teço elogios - foi viabilizada com 
recursos do governo federal. A cada R$3,00 aplicados por essa 
Secretaria, R$2,00 são de origem federal, de programas do Fome 
Zero. Ora, vir aqui dizer que, em função de uma coisa ou de outra, 
Minas está deixando de receber recursos? 

Não. Isso não pode ser dito. Não prolongarei o assunto. 
Num gesto democrático - nós, que temos uma atuação comum em 

Divinópolis -,concedo aparte a V. Exa. 
O Deputado Domingos Sávio (em aparte)- Deputado André Quintão, 

gostaria de registrar que tenho e sempre procurarei manter enorme 
respeito por V. Exa. Estávamos debatendo a aplicação dos recursos 
do FAT. O Deputado João Leite trouxe os números absolutamente 
claros de que a redução dessas aplicações foram extremamente 
significativas, caíram de valores da ordem de aproximadamente 
R$30.000.000,00 para R$3.000.000,00, ou seja, 1 O vezes menos. A 
previsão para este ano é de R$4.goo.ooo,OO, no máximo. No ano 
passado, foi de R$4.500.000,00. 

Talvez no afã de promover uma defesa - isso é perfeitamente 
louvável -, V. Exa. já disse que o Presidente Fernando Henrique não 
veio aqui. É claro que veio e inaugurou obras de duplicação da Fernão 
Dias. Houve investimentos importantes do governo federal. O que V. 
Exa. chama de programas sociais, como Bolsa Família ou Fome Zero, 
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possuíam outros nomes no governo Fernando Henrique: Bolsa 
Escola e Vale-Gás. Eles vinham para as cidades mineiras. Para dar 
outra roupagem, o governo Lula mudou o nome deles. Os 
investimentos existiam e existem agora. Se houve variações, 
ocorreram em algumas áreas; e em outras, caíram. Por exemplo, a 
área de estradas foi uma lástima. Não se investiu praticamente nada. 

Respeito muito a posição de V. Exa. e acredito que não precisamos 
ficar voltando no tempo. Desejamos saber o que o Presidente Lula 
está realizando e o que precisamos fazer para melhorar. Não tenho 
dúvida de que V. Exa., como bom mineiro, contribuirá para que ele 
volte a aplicar mais recursos do FAT em Minas Gerais. Muito 
obrigado. 

O Deputado André Quintão - Deputado Domingos Sávio, obrigado. 
Da mesma maneira, estranha-me uma crítica à área de educação 
infantil em Belo Horizonte. Quando assumimos a PBH, em janeiro de 
1993 - aliás, tive a honra de ser o Secretário de Desenvolvimento 
Social do então Prefeito Patrus Ananias -, as creches comunitárias de 
Belo Horizonte tinham de conseguir alimentação nos restos de 
sacolão. Os convênios tinham atraso de seis, sete e oito meses. Não 
havia apoio educacional. A Prefeitura refez os convênios, passou a 
alimentação para as creches conveniadas diariamente, aumentou o 
recurso "per capita", ampliou o número de creches conveniadas e 
estabeleceu parcerias com entidades não governamentais de suporte 
ao trabalho da educação infantil. É lógico que a situação não está 
resolvida para todas as creches, de maneira adequada. Porém, nestes 
12 anos, a PBH avançou nessa área. Falo com conhecimento de 
causa, porque sou parceiro do Movimento de Luta Pró-Creche em 
Belo Horizonte. A Prefeitura foi além nas gestões do Prefeito Patrus, 
Célio de Castro e agora do Pimentel e partiu para a implantação da 
rede própria de educação infantil, ou seja, as Unidades Municipais de 
Educação Infantil - Um eis -, que são modelo de referência para outras 
capitais. 

O Presidente Lula apresentou um projeto, no Congresso Nacional, 
transformando o Fundei em Fundeb, destinando recursos para o 
ensino básico, que compreende a educação infantil, o ensino 
fundamental e o médio. Numa iniciativa ousada, discutindo com 
Municípios e Estados, o Presidente Lula apresentou um projeto de lei 
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que possibilitará aos Municípios obterem contrapartida financeira 
para assumirem a educação infantil. A LDB prevê que a educação 
infantil seja de responsabilidade prioritária dos Municípios. É bom que 
a educação seja universalizada, porque não é justo que somente filho 
de rico, de classe média alta, possa ingressar na educação infantil, em 
creche ou pré-escola paga e privada. Quem entra é somente quem 
pode pagar. A rede pública ainda não universalizou o direito à inclusão 
de crianças de O a 6 anos em creches, e de 4 a 6 anos em pré-
escolas. 

Então, é bom que cada Município tenha esse atendimento 
regularizado, mas sabemos que eles não têm condições de prover 
esse atendimento. Daí a importância do Fundeb e da decisão do 
Presidente Lula em criar um fundo que contará com 
R$50.000.000.000,00, por ano, dos Estados, Municípios e da União, 
para financiar a educação em todos os níveis. Só o governo federal 
ampliará sua participação, passando de R$500.000.000,00 para 
R$4.500.000.000,00 por ano nas áreas de educação infantil e do 
ensino médio. E os Deputados, saudosos da era FHC, vêm aqui 
criticar o descompromisso do governo Lula com a educação? Ora, só 
no ensino superior esse governo incluiu 200 mil jovens pobres nas 
universidades brasileiras. Não podemos concordar com as afirmações 
feitas aqui anteriormente. 

Podemos fazer, sim, a disputa eleitoral no momento e no espaço 
adequados. Quero colocar aqui dados para fazer esse debate de 
maneira mais JUSta. 

Belo Horizonte é, hoje, modelo na área de educação infantil, assim 
como o é na assistência social. Não é por outro motivo que a 
população de Belo Horizonte, reiteradamente, vem aprovando a 
continuidade do projeto iniciado pelo Prefeito Patrus. Então, essa não 
é uma boa área para se fazer comparações. 

Minas Gerais aplica 0,2% na área da assistência social, tem 31 
projetos estruturadores. Desses projetos ditos prioritários 26 gastam 
menos que o governo estadual gasta com publicidade, com 
divulgação governamental. Se somarmos os projetos do Primeiro 
Emprego, do Minas sem Fome, da Inclusão Social de Famílias 
Pobres, da Inclusão Digital e Lares Gerais, veremos que, em valores 
absolutos, gasta-se mais com divulgação governamental que com 
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esses programas. 

É lógico que 500 anos de exclusão levam a um número imenso de 
pessoas excluídas nos seus direitos básicos de cidadania: 50 milhões 
de brasileiros. Não será num governo - talvez leve uma geração - que 
faremos o resgate dessa dívida histórica. Mas o Brasil está no rumo 
certo, do ponto de vista das políticas públicas sociais, instituindo 
sistemas de segurança alimentar, de educação em todos os níveis, de 
assistência social e de cultura. 

Faço, portanto, uma defesa veemente de que o rumo está certo. Os 
recursos podem, e devem, ser ampliados sempre. Além disso, a 
causa social é de todos nós, em todos os níveis de governo. Não é 
justo criticar os programas de educação infantil em Minas, dizer que 
não vêm recursos do governo federal para cá. Nem o Governador diz 
isso. Ao contrário, num evento recente, com a presença de Ministros 
mineiros, foi bem claro, elogiou os Ministros mineiros que, nos critérios 
republicanos, têm alocado recursos para nossa querida Minas Gerais. 
Queremos mais recursos sim, mas também precisamos da 
contrapartida do governo estadual. 

Sr. Presidente, o tema acabou consumindo quase todo o tempo, 
mas não poderíamos ficar omissos diante de dados que não 
correspondem, no caso da educação infantil e da assistência social, à 
realidade, no que se refere à vinda de recursos para Minas. 

Estão vindo, e em grande quantidade, como nunca vieram em 
gestões tucanas que governaram o Brasil e discriminaram Minas 
Gerais. 

Sr. Presidente, queria fazer um convite aos Deputados e às 
Deputadas para participarem de audiência pública que realizaremos a 
pedido da nossa querida Deputada Maria Tereza Lara, Presidente da 
Comissão de Participação Popular, para, inspirados na Campanha da 
Fraternidade de 2006, cujo tema é "Fraternidade e Pessoas com 
Deficiência", e cujo lema é "Levanta-te, Vem para o Meio!", discutir 
importante questão em Minas Gerais: isenção do ICMS para as 
pessoas com deficiência. Esta Casa aprovou um projeto de lei de 
minha autoria que foi vetado, mas derrubamos o veto numa postura 
de compromisso para com as pessoas com deficiência. Essa lei 
precisa ser regulamentada e autorizada pelo Confaz. A lei que dispõe 
sobre isenção de ICMS para pessoas com deficiência física precisa 
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ser mais bem trabalhada, e essa audiência pública vai tratar 
exatamente desse assunto. A Assembléia, irmanada com a CNBB na 
Campanha da Fraternidade, traz esse importante tema pelas mãos da 
Comissão de Participação Popular, tão bem presidida pela Deputada 
Maria Tereza Lara, a quem tenho o maior prazer de conceder aparte. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)- Quero cumprimentá-lo, 
nobre Deputado André Quintão, grande companheiro, pela Lei nº 
15.757, de sua autoria. Realmente o requerimento dessa audiência 
pública na Comissão de Participação Popular é de nossa autoria, 
juntamente com V. Exa. Estamos atendendo a uma solicitação do 
Centro de Vida Independente- CVI -, entidade não governamental que 
defende e propicia condições para os deficientes conquistarem os 
seus direitos, terem vida independente e digna. Então, reforço o seu 
convite para que os nobres pares estejam conosco em debate tão 
importante. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Weliton Prado. 
O Deputado Weliton Prado - Boa-tarde. Hoje infelizmente nos 

deparamos com acontecimentos que precisamos repudiar e contra os 
quais devemos veementemente nos indignar. Os representantes dos 
policiais militares, do Corpo de Bombeiros e dos policiais civis 
acabaram de entrar em contato conosco, pois hoje houve uma 
determinação de uma liminar impetrada na Justiça pela Procuradoria 
do Estado de que fosse retirada a propaganda dos representantes 
sindicais dos policiais civis e militares e do Corpo de Bombeiros. 
Trata-se de um "outdoor" simples em que estava escrito: "Neste atual 
governo foram mortos 114 policiais. Auxílio-periculosidade já". E havia 
a assinatura das entidades. Foi uma decisão judicial por meio de uma 
liminar de um Juiz, os mesmos Juízes que fizeram greve 
recentemente para que não fosse fixado o teto. Os representantes 
sindicais não foram notificados, e os "outdoors" foram retiradas pela 
Prefeitura de Belo Horizonte, a meu ver, de forma totalmente 
equivocada. Essa não era uma responsabilidade do poder público. 
Essa ingerência é muito séria. As entidades deveriam ter sido 
notificadas para terem o direito de recorrer. Estamos numa 
democracia, e a pessoa que está sendo acusada tem o direito de se 
defender. Infelizmente, foi negado o direito à defesa. A Prefeitura 
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utilizou caminhões. Em vez de apenas cobrir os cartazes, mandou 
arrancar as placas de "outdoors", atitude lamentável. 

Temos de questionar o posicionamento do governo do Estado. 
Estamos em uma democracia. As entidades têm o direito legítimo de 
se manifestarem. O encontro do BID não é motivo para evitar essa 
manifestação. As entidades até colocaram algumas frases em inglês. 

Não aceitamos que ajam com essa truculência e consideramos essa 
atitude totalmente ilegal e irresponsável. Apresento essa denúncia e 
parabenizo o sindicato dos policiais militares, do Corpo de Bombeiros, 
dos policiais civis, pois é muito importante essa participação e 
organização. 

Ouvi, agora mesmo, o Governador Aécio Neves dizer, no encontro 
do BID, que, se não houver mobilização, organização, pressão nem 
movimentos populares, não conseguiremos avanços. E não 
conseguiremos mesmo; entretanto não pode haver dois pesos e duas 
medidas. Não podem falar e depois ter uma atitude totalmente 
inversa. Portanto questionamos a atitude do Estado, a da Justiça e a 
da Prefeitura de Belo Horizonte, que retirou as placas sem receber a 
notificação dos Oficiais de Justiça, conforme o que me foi informado. 
Será que bastou o Procurador do Estado ligar para a Prefeitura e pedir 
que arrancasse as placas de "outdoors" dos policiais, para que ela 
determinasse isso? 

Não podemos admitir essa situação. Estamos em um Estado 
Democrático de Direito, e não havia nada de mais nas placas. Os 
policiais estão falando apenas a verdade. Realmente não morreram 
114 policiais durante este governo? Morreram. E eles estão cobrando 
o auxílio-periculosidade, direito previsto na Constituição do Estado. 
Vários outros Estados já reconheceram, de fato e de direito, esse 
auxílio para os policiais, mas, infelizmente, em Minas, vivemos este 
contra-senso, sem o direito de defesa das entidades. 

Apresentamos uma emenda ao projeto que o Governador enviou a 
esta Casa em relação ao auxílio-fardamento pedindo o auxílio-
periculosidade. Esperamos a sensibilidade dos Deputados desta Casa 
para aprová-la. O Governador terá 60 dias - até 30/5/2006 - para 
enviar o projeto a esta Casa. A nossa emenda é totalmente legal, 
constitucional e jurídica, pois não cria despesa. Estamos apenas 
estabelecendo um prazo para que o Governador envie a esta Casa 
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um projeto instituindo o auxílio-periculosidade para os policiais. 

Quero deixar bem claro o que deve ser feito dessa maneira. 
Estamos em um ano eleitoral, e a legislação é bem clara: só podem 
ser feitas as contratações até o mês de junho; não pode haver 
despesas depois desse período. Esse é o tempo hábil. Se o projeto 
chegar à Casa até o dia 30/5/2006, poderemos aprová-lo até o mês de 
junho e garantir que os policiais recebam esse auxílio antes das 
eleições. Se a emenda não for aprovada, a novela continuará em 
andamento, e haverá novos capítulos. Não sabemos nem se, na 
próxima gestão, os policiais conseguirão. 

Quero também deixar claro que a emenda apresentada por nós não 
atrasa em nada a tramitação do projeto do auxílio-fardamento, muito 
importante para os policiais. Essa é a última reunião do mês. Na 
próxima semana, a emenda pode ser discutida e votada em 1º e 22 

turnos, sem nenhurn problema. Não haverá atrasos, apesar de muitos 
alegarem que a emenda atrasará a votação e que os policiais já estão 
ansiosos por receberem em abril. Não há problemas, pois não temos 
condições de votar, em um dia, apenas, no 1º e no 22 turnos. 

Vamos votar, na semana que vem, o projeto e esperamos que a 
nossa emenda seja acatada. E ela é totalmente justificada de acordo 
com os parâmetros legais. (- Lê:) 

"As profissões de policial civil e militar, de Bombeiro Militar, de 
Agente de Segurança Penitenciário e de Agente de Segurança 
Socioeducativo são típicas como profissões de risco, perigosas, 
portanto seus ocupantes fazem jus ao adicional de periculosidade 
definido nos termos da Constituição Federal." 

Isso está garantido na Constituição, no art. 7º: "Adicional de 
remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na 
forma da lei". 

A Constituição Estadual de Minas Gerais também já assegura a 
gratificação por periculosidade aos servidores civis e militares do 
Estado. "Art. 31 - Fica assegurado ao servidor público civil o direito a 
adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou 
perigosas". A redação é dada pelo § 32 da Emenda à Constituição nº 
57, de 15/7/2003: "Aplica-se ao militar o disposto nos§§ 1º, 2º, 3°, 42 , 

5° e 6° do art. 31; nos §§ 4°, 5°, 6° e 7° do art. 36; e nos incisos VI, 
VIII, XII, XVII, XVIII e XIX dessa Constituição". Parágrafo com a 
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redação dada pelo art. 2º da Emenda à Constituição nº 57; contudo 
esses dispositivos não estão regulamentados, por isso os agentes 
públicos da área de segurança não recebem - injustamente - a 
gratificação de atividades perigosas. Assim, apresentamos a emenda 
para que, no máximo até o dia 30/5/2006, o governo envie o projeto. 
Assim, poderemos votá-lo até junho, e os policiais receberão o auxílio 
antes das eleições. Depois do dia 30/6/2006, a legislação proíbe. 

Diversos Estados da Federação, como o Rio de Janeiro, o Espírito 
Santo, o Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal, reconhecem, de 
fato e de direito, a gratificação por periculosidade aos profissionais da 
segurança pública, em percentual que chega a 230% da 
remuneração. Em Minas Gerais, isso não ocorre, apesar de estar na 
legislação. Outra preocupação é garantir o auxílio para os policiais 
que estão na reserva. 

Não resta dúvida, portanto, da juridicidade, da legalidade ou da 
constitucionalidade de tal dispositivo, que visa a reparar a injustiça 
cometida contra os servidores das Polícias Civil, Militar e do Corpo de 
Bombeiros de Minas Gerais. 

Além disso, durante a greve dos policiais civis e militares de junho 
de 2004, foi acordado entre as lideranças dos grevistas e as do 
governo a concessão do adicional de periculosidade, que, entretanto, 
foi vetado pelo Governador Aécio Neves, em face da negociação de 
uma nova proposta de reajuste. Lembro que acordo firmado tem de 
ser cumprido, a palavra empenhada tem de ser garantida. Mais um 
motivo para esta Casa aprovar nossa emenda e o Governador cumprir 
o acordo feito com as lideranças do movimento. 

Queremos aproveitar a tramitação do projeto que assegura auxílio-
fardamento aos profissionais da segurança pública do Estado para 
determinar prazo, a fim de que o Poder Executivo encaminhe à 
Assembléia Legislativa esse projeto de lei, com vistas a melhorar a 
remuneração das categorias do grupo de defesa social do Estado de 
Minas Gerais, razão pela qual a gratificação de 25% pelo menos é 
mais do que necessária. A emenda tem, portanto, todas as 
possibilidades para ser aprovada. Esperamos que não tenha um 
trâmite político na comissão. Não estamos aumentando os gastos do 
governo, mas fixando um prazo para que envie o projeto. 

Aproveito para cobrar a aprovação do projeto, em tramitação, do 
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Fundo Estadual de Segurança Pública. O Estado arrecada 
R$360.000.000,00 em taxas da área, que infelizmente não vão para 
esse segmento, sendo utilizados em outros setores. O projeto garante 
a vinculação dos recursos à segurança pública, resolvendo um 
problema estrutural das polícias, para que não fique a autoridade 
fragilizada e atrelada ao poder público municipal. 

Não me canso de repetir, pois devemos falar até haver mudança: o 
poder público municipal é que faz os convênios, paga a gasolina, a 
manutenção, o aluguel, e garante a infra-estrutura e as condições 
para que a polícia funcione nos Municípios. A polícia perde autoridade 
por estar atrelada ao poder público municipal, mas deve ter autonomia 
e independência. Se esse projeto for aprovado, haverá recursos que 
garantam o bom funcionamento estrutural das polícias no Estado. 

Registro, mais uma vez, nossa indignação com relação à liminar que 
solicita a retirada dos "outdoors" das associações que defendem os 
Policiais Civis, Militares e do Corpo de Bombeiros. A Prefeitura de 
Belo Horizonte, sem notificação, parou o caminhão e retirou as placas, 
com base em uma ação movida pela Procuradoria do Estado. E não 
havia nada de mais nos "outdoors", onde apenas estava escrita a 
verdade, que 114 policiais foram mortos, muitos por falta de 
armamento, colete ou pela própria condição de policial. Foram 
assassinados durante essa gestão, e as entidades estão cobrando 
aprovação do auxílio-periculosidade. Esses "outdoors" foram retirados 
de forma arbitrária, por isso confiamos na Justiça e esperamos que 
essa liminar seja derrubada e as entidades não sejam prejudicadas 
por esse poder digno de repulsa. 

No mais, espero contar com o apoio de todos os colegas para a 
aprovação dessa emenda que garante que, até o dia 30/5/2006, o 
Governador envie a esta Casa o projeto que regulamenta o auxílio-
periculosidade. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João. 
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, colegas Deputados, 

público das galerias e quem nos acompanha pela TV Assembléia, boa 
tarde. Acaba de chegar às minhas mãos o comunicado da Presidência 
com a designação dos membros da Comissão de Ética desta Casa. 
Agradeço ao Presidente Deputado Mauri Torres por ter sido sensível à 
nossa solicitação, embora seja um dever. Apesar de ter sido publicado 
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no "Diário do Legislativo", quero informar a todos os nomes dos 
componentes desta Comissão, os quais têm, a partir de hoje, a 
importante missão de garantir o relacionamento cordial e o reinado da 
ética nesta Casa. Pelo BPSP: efetivos - Deputados Luiz Humberto 
Carneiro, Sebastião Helvécio e Dilzon Melo; suplentes - Deputados 
Fahim Sawan, Dalmo Ribeiro Silva e Carlos Pimenta; pelo Bloco PT-
PCdoB: efetivo - Deputado Padre João; suplente - Deputado Durval 
Ângelo; Pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio Júlio; suplente -
Deputado lvair Nogueira; pelo PFL: efetivo - Deputado Gustavo 
Valadares; suplente - Deputado Gustavo Corrêa; e pelo PP: efetivo -
Deputado Gil Pereira; suplente- Deputado George Hilton. 

Então, ao iniciar meu pronunciamento, quero apelar ao Deputado 
mais velho - não explicitarei quem seja - que convoque reunião para 
eleger o Presidente da Comissão, pois, pelo Regimento, essa tarefa 
cabe ao Deputado mais velho. 

Chega o nome às minhas mãos; portanto cabe ao Deputado Dilzon 
Melo convocar a reunião para eleger o Presidente. Com todo o 
respeito, conto com a compreensão do Deputado Dilzon Melo, para 
destacar e socializar essa missão com os demais colegas, que, de 
certa forma, é urgente. 

Deputado João Leite, Presidente desta reunião, acredito que esta 
Casa tem de dar exemplo. Entendo que a ética é um conjunto de 
normas ou princípios que garantam a paz e harmonia, superando toda 
e qualquer forma de corporativismo. Não podemos confundir a 
garantia de um bom entendimento entre os pares com corporativismo, 
e aceitar que pessoas sejam agredidas ou firam o Regimento Interno 
desta Casa, que é muito claro. 

Quero destacar alguns pontos: a presença dos Deputados. É papel 
da Comissão de Ética acompanhar a presença e a atuação dos 
Deputados tanto no Plenário quanto nas comissôes permanentes. 
Fiscalizar o bom uso da verba indenizatória. Por isso considero 
importante que cada Deputado coloque à disposição a prestação de 
conta da verba indenizatória. Essa prestação deve ser aberta a todos, 
mas de modo peculiar aos membros da Comissão de Ética. Essa 
Comissão tem muitos outros compromissos. 

Trata-se de um desafio. Confesso que, como membro da Comissão 
de Ética, decepcionei-me nos dois primeiros anos. Essa Comissão 
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tem amparo legal, mas não se realiza uma reumao ordinária. A 
reunião só ocorrerá caso seja convocada. E o pior: as reuniões não 
aconteceram por falta de representações. Ela foi acionada por várias 
vezes; entretanto, não conseguimos nos reunir. 

Portanto, deposito esperança, confiança, nesses novos colegas 
efetivos - Deputados Sebastião Helvécio, Dilzon Melo, Luiz Humberto 
Carneiro, Gustavo Valadares, Antõnio Júlio e Gustavo Corrêa -, para 
termos, primeiramente, um relacionamento de confiança e 
compromisso, para o bom entendimento dos pares e andamento desta 
Casa, garantindo aqui a ética, o respeito para com o outro. 

Qualquer grupo é regido pela ética. Na medicina, por exemplo, o 
Conselho é responsável pela ética. E a Comissão desta Casa, matriz 
do Legislativo de todo o Estado, tem de funcionar da melhor forma. 

Em se falando de ética, quero saudar os estudantes aqui presentes 
do seminário de Mariana, um dos mais antigos do País, sobretudo de 
Minas Gerais. Minha saudação especial a eles, que estudam filosofia, 
disciplina relacionada à ética, o desafio de todo ser humano. Temos 
de dar exemplo. 

Falando do seminário, lembro-me de comunicar aos colegas e aos 
que nos acompanham por meio da TV Assembléia que, no dia 24 de 
abril, será realizada uma reunião, neste Plenário, para comemorar os · 
100 anos da Arquidiocese de Mariana, a primeira diocese de Minas 
Gerais. Mas é como arquidiocese que comemoraremos os seus 100 
anos. A diocese envolvia grande parte de Minas Gerais, parte do Rio 
de Janeiro e do Espírito Santo; foi-se desmembrando e tornou-se 
diocese-mãe. Nessa mesma ocasião, celebraremos os 30 anos de 
bispado de D. Luciano, ou seja, daquele que está à frente da igreja, há 
30 anos, como Bispo, exercendo parte do seu ministério em São 
Paulo e grande parte em Mariana. É um homem de fé, profundamente 
sábio, que ajudou e tem ajudado, e muito, a igreja não apenas do 
Brasil, mas da América Latina. Foi Vice-Presidente da Conferência 
Episcopal Latino-Americana - Ceiam - e exerceu missão especial, 
árdua, a pedido do Papa João Paulo 11, no Oriente Médio, como 
Arcebispo de Mariana. Portanto, convido a todos para agendar, no dia 
24 de abril, a realização dessa reunião especial. 

O Deputado Weliton Prado, que me antecedeu, fez referência a 
"outdoor". O Deputado Domingos Sávio, em aparte ao Deputado 
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André Quintão, referiu-se aos movimentos sociais. No tempo que 
ainda me resta, queria fazer uma breve reflexão acerca de "outdoor" e 
movimentos sociais. Belo Horizonte escancarou as portas para o 
mundo inteiro. Os movimentos sociais, de acordo com um 
planejamento, contavam com o apoio da UFMG, da Prefeitura, do 
Crea e de outros óq~ãos. Mas todos fecharam as portas para os 
movimentos sociais. As vezes, as pessoas são atingidas até pelos 
órgãos públicos, que deveriam garantir a sua qualidade de vida. É 
legítima a vinda de caravanas a Belo Horizonte, cidade que, de certa 
forma, é referência para o mundo nesses momentos. É direito deles, 
assegurado pela Constituição. 

Fico um pouco preocupado com a retirada do "outdoor". Peço aos 
colegas para ficarem atentos, a fim de evitar que as pessoas sofram 
agressões físicas. 

Contamos com as Polícias Militar, Civil e Federal, que podem 
oferecer segurança às pessoas que estão chegando a Belo Horizonte. 
Como representantes do povo, estaremos com elas. 

Deputado Domingos Sávio, quando fiz referência a V. Exa., pensei 
no risco de generalização. Talvez V. Exa. possa suceder-me, quando 
terá o direito de esclarecer essa questão. Muitas vezes, entendemos 
que os movimentos são baderneiros, destruidores de prédios públicos. 
Infelizmente, em todos os lugares, até nas Assembléias Legislativas, 
no Congresso Nacional e nas Câmaras Municipais, existem pessoas 
de má índole. Ou seja, pessoas que deveriam estar a serviço do povo, 
já que são bem pagas para isso, agem de outra forma. 

Quando falamos de política, referimo-nos ao compromisso com o 
bem comum. Significa estar a serviço de todos, e não de alguns, de 
um pequeno grupo. Então é preciso dedicar-se, respeitar as pessoas. 
Nunca poderemos proteger quem não é capaz de conviver com a 
sociedade de maneira fraterna e respeitosa. 

Na manhã de hoje, neste Plenário, disse que essas pessoas são 
atingidas. As que se manifestam estão sendo atingidas pela Cemig, 
por meio de tarifas e consórcios, e pela Copasa. V. Exa. também é 
membro da Comissão de Meio Ambiente. Apresentarei um 
requerimento solicitando uma visita nossa a lrapé, onde as famílias 
ainda não estão sendo assentadas. Hoje recebi a notícia de que o 
eixo onde foram investidos milhões rachou. Além disso, há a 
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obrigação de se esvaziar lá. 

Se não me engano, tramita não sei se o Deputado Laudelino 
Augusto pode confirmar essa informação - um pedido a esta Casa 
para liberar mais recursos para o Consórcio de lrapé, que envolve a 
Cemig e a Vale do Rio Doce. Todavia me parece que o dinheiro foi 
jogado fora, porque o serviço está todo comprometido, trazendo riscos 
às pessoas, especialmente àquelas que deveriam ser as primeiras 
contempladas com o reassentamento das famílias. Entretanto esse 
serviço ainda não foi feito. 

Quem chegar a Belo Horizonte deverá pedir ao poder público que 
cumpra o seu papel. Não se trata de solicitar guarida, mas de fazer 
com que seus direitos sejam respeitados. Obrigado, Sr. Presidente. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Elmiro Nascimento. 
O Deputado Elmiro Nascimento - Sr. Presidente, Deputado João 

Leite, Srs. Deputados, antes de iniciar meu pronunciamento, 
cumprimento dois colegas. Um deles é o Deputado Márcio Kangussu, 
que, a partir de segunda-feira, responderá pela Secretaria 
Extraordinária de Reforma Agrária e Infra-Estrutura Rural; o outro é o 
Deputado Ermano Batista, que responderá pela Secretaria Especial 
para o Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha. Esta Casa perderá 
dois grandes parlamentares, mas, em contrapartida, o Governador 
Aécio Neves, o governo de Minas ganhará dois grandes profissionais 
das respectivas áreas. Sem dúvida alguma, em virtude da 
competência que possuem, eles dinamizarão as Secretarias e 
prestarão um belíssimo trabalho a todos nós, mineiros. 

Tratarei agora do principal motivo que me faz ocupar esta tribuna. 
Somos da região do Alto Paranaíba, que é muito rica e próspera, da 
qual faz parte a cidade de Coromandel. Essa cidade, sem dúvida 
alguma, é uma das mais progressistas da região e, por que não 
dizer?, do Estado. O garimpo, que existe há mais de 100 anos, é uma 
das maiores riquezas de Coromandel, do Estado de Minas Gerais e 
principalmente do País. Os grandes diamantes do Brasil foram 
descobertos nos rios de Coromandel. E Coromandel hoje, 
infelizmente, tem uma ação do Ministério Público, que fechou 
garimpos não só nesse Município, mas também em São Gonçalo do 
Abaeté e Abadia dos Dourados, o que está trazendo grande 
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transtorno para várias cidades e para o Estado de Minas Gerais. 

São cerca de 3 mil pessoas que estão desempregadas em 
Coromandel, as quais dependem do garimpo, que vem de uma 
tradição de mais 100 anos e vem enriquecendo não só as famílias, 
mas também o Estado e o País. Há dias estivemos no Ministério 
Público, onde fomos muito bem recebidos pelo Dr. Jarbas, 
Procurador-Geral do Ministério Público, ocasião em que pedimos que 
a instituição renovasse o termo de ajustamento de conduta, para que 
os garimpeiros pudessem explorar aquela riqueza e gerar emprego 
para a cidade. 

Infelizmente, até agora, não fomos autorizados. Clamamos 
encarecidamente a todos os órgãos ligados ao meio ambiente: 
sabemos que é necessário preservar o meio ambiente, mas também é 
preciso ver a situação dessas pessoas desempregadas. Coromandel 
é uma cidade típica de garimpo. Não podemos, portanto, deixar que 
aquelas pessoas fiquem desempregadas, porque 70% da economia 
da região vem do garimpo. Isso atinge todo o setor econômico da 
região. 

Noutro dia esteve lá o DNPM, que ficou de regularizar a situação. O 
órgão vistoriaria as áreas, para que voltasse a ocorrer o garimpo em 
Coromandel, pois essa reativação é muito importante para os 
garimpeiros, e também para a região, o Estado e o País. Nossos 
garimpeiros estão desesperados, acampados em praça pública em 
sinal de protesto. E com toda a razão, afinal precisam alimentar suas 
famílias; porém, infelizmente, estão tolhidos de continuar em sua 
profissão de garimpeiros. 

Solicitamos ao DNPM que agilize suas açôes e ao Ministério Público 
que entre em acordo com os órgãos governamentais. 

Estive visitando algumas áreas, e realmente um certo número de 
garimpeiros não cumpriu com o que foi acordado no passado, mas 
foram poucos, porque a grande maioria está fazendo a preservação 
ambiental. Estes não só garimpam, mas também fazem com que 
áreas degradadas voltem à situação normal. Não é possível que meia 
dúzia de garimpeiros prejudique toda uma cidade, milhares de 
pessoas e uma região como um todo. 

Quero frisar a grande ajuda e o desempenho das pessoas que se 
estão incorporando a essa luta, a fim de que se reative o garimpo, 
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principalmente por intermédio dos Vereadores Dario, Heleno e 
Henrique, líderes na região, que encabeçaram essa luta em prol do 
nosso garimpo e dessas pessoas que estão desempregadas e vivem 
da atividade. 

Agradecemos também ao Ronilson, Presidente da cooperativa, e ao 
ex-Prefeito Marcos Nacif, que, quando Prefeito, firmou um TAC com o 
Ministério Público. A Prefeitura realmente assumiu a responsabilidade 
de restaurar as áreas de garimpo. 

Portanto pedimos à Prefeita atual que, com o DNPM, com a Feam e 
com o Ministério Público, também se incorpore nessa luta para a 
reabertura, principalmente, do garimpo de Coromandel. Trata-se de 
uma providência que deve ser de urgência urgentíssima. Pedimos, 
mais uma vez, ao Ministério Público que seja sensível ao clamor 
daquelas pessoas e reabra aquele garimpo para que 3 mil pessoas 
possam continuar seu trabalho com dignidade, honrando seus 
compromissos em relação ao meio ambiente. 

Pedimos a ajuda de todos os parlamentares da Assembléia 
Legislativa, tamanha é a importância do garimpo para Coromandel e 
para as pessoas que dele estão usufruindo, usando desse trabalho 
para sustentar suas famílias. 

Mais uma vez, cumprimento as pessoas engajadas nessa questão, 
que trazem benefícios às associações e às pessoas que vivem do 
garimpo em si. Sei que meu tempo se está esgotando, mas não 
poderia deixar de frisar um momento tão importante para Patos de 
Minas. A Folia de Reis de Patos de Minas é bastante tradicional e 
existe há mais de 40 anos. 

Cumprimento o "Luizinho", Presidente da Associação das Folias de 
Reis de Patos de Minas, e todos os foliões dessa cidade, que estão 
preservando as culturas mais ricas do Estado de Minas Gerais. Por 
meio das Folias de Reis, eles fazem uma via-sacra e percorrem casa 
por casa, na zona rural e na urbana, arrecadando receita. 

Fomos à Rádio Clube de Patos, onde cantam, rezam e doam 
donativos ao Dispensário São Vicente de Paulo. Só em espécie, neste 
ano, deverão chegar mais de R$300.000,00, que serão muito úteis ao 
Dispensário São Vicente de Paulo e para todos nós de Patos. Pelo 
grande benefício que prestam às pessoas mais carentes e 
necessitadas, o Dispensário São Vicente de Paulo é a instituição mais 
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aplaudida da cidade. 

Esse movimento é muito rico em termos de cultura. 
Cumprimentamos e aplaudimos todos os foliões e também lhes 
agradecemos, pois, sem dúvida, se trata de um dos movimentos mais 
ricos de nosso Estado e do País. 

Às 17 horas, teremos uma audiência com o "Luizinho" e com a 
Secretária de Cultura, a quem convidaremos a participar do 
encerramento do movimento de Folia de Reis e pediremos ajuda para 
perpetuarmos a cultura de Patos, que é tão rica. 

Cumprimento os que estão abraçando a causa do garimpo, ou seja, 
os que desejam reativar o garimpo, preservando o meio ambiente, 
para que 3 mil pessoas voltem a ter condições de trabalho nesse 
Município. Obrigado. 

2ª Parte (Ordem do Dia) 
1 ª Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Esgotada a hora destinada 

a esta parte, 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. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, 

determina a anexação do Projeto de Lei nº 2.973/2006, do Deputado 
Zé Maia, ao Projeto de Lei nº 2.541/2005, do Governador do Estado, 
por guardarem semelhança entre si. 

Mesa da Assembléia , 30 de março de 2006. 
Deputado João Leite, no exercício da Presidência. 

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os 
Requerimentos nºs 6.335 e 6.336/2006, da Comissão de Direitos 
Humanos, 6.337/2006, da Comissão de Saúde, 6.338 e 6.339/2006, 
da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 
104 do Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Política Agropecuária - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 
28/3/2006, do Projeto de Lei nº 2.641/2005, do Deputado Laudelino 
Augusto, e dos Requerimentos nºs 6.224/2006, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, e 6.267/2006, da Deputada Vanessa Lucas; de 
Administração Pública - aprovação, na 5' Reunião Ordinária, em 
29/3/2006, dos Requerimentos nºs 6.117/2006, do Deputado Gustavo 
Corrêa, 6.140/2006, do Deputado Doutor Viana, 6.158 e 6.225/2006, 
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 6.200/2006, da Deputada Ana 
Maria Resende, e 6.270/2006, da Deputada Vanessa Lucas; de 
Assuntos Municipais - aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em 
29/3/2006, dos Requerimentos n2s 6.160/2006, do Deputado Jayro 
Lessa, 6.226/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 6.227/2006, do 
Deputado Gustavo Valadares, e 6.268/2006, da Deputada Vanessa 
Lucas; de Direitos Humanos - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 
29/3/2006, do Projeto de Lei nº 2.867/2005, do Deputado Zé Maia, e 
dos Requerimentos n2s 6.170 a 6.173/2006, da Deputada Vanessa 
Lucas; e de Fiscalização Financeira - aprovação, na 5ª Reunião 
Ordinária, em 29/3/2006, do Requerimento nº 6.238/2006, do 
Deputado Weliton Prado (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados 
Biel Rocha - informando sua renúncia como membro efetivo da 
Comissão de Educação (Ciente. Publique-se. Cópia às Comissões.), 
Miguel Martini - informando sua indicação para Líder da Maioria 
(Ciente. Publique-se. Cópia às Comissões e às Lideranças.), e 
Ricardo Duarte - indicando o Deputado Weliton Prado para membro 
efetivo da Comissão de Educação e o Deputado Biel Rocha para 
suplente da referida Comissão (Ciente. Designo. Às Comissões. Cópia 
às Lideranças.). 

Questão de Ordem 
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a fim 

de restabelecer não apenas a verdade, mas o bom entendimento, 
gostaria de fazer uma observação sobre o comentário feito pelo 
querido Padre João, que, a meu ver, foi infeliz ou fruto de um 
entendimento equivocado da sua parte. Às vezes, uma palavra muda 
tudo. O Deputado Padre João, pregador da palavra, sabe tão bem de 
que palavra estou dizendo, e sabe que ela tanto nos guia quanto nos 
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incendeia. Queremos que ela incendeie, pela luz do Divino Espírito 
Santo, esclarecendo, e não confundindo. V. Exa. fez uma associação 
de idéias ou de palavras que, a meu ver, foi extremamente infeliz, 
porque eu nunca disse em nenhum lugar ou associei movimento 
social a baderneiro. O que eu disse e insisto - creio que a Igreja 
Católica, que sigo, assim como o Padre João, condena aqueles que, 
mascarados, invadiram recentemente propriedades no Sul do País, 
destruindo patrimônios, como fizeram em Marabá, numa atitude 
destrutiva própria de bandido, de criminoso, incendiando casas em 
propriedades produtivas. Isso não pode ser chamado movimento 
social. Aí, sim, a coisa vai para um caminho muito ruim. Se, ao 
condenar, exercendo aqui a responsável função de representante 
público, trazendo meu sentimento e indignação... Pesquisa recente 
revelou que a indignação atinge praticamente 1 00% dos brasileiros ao 
ver cidadãos ... se estavam usando siglas; bandeira do MST, deste ou 
daquele movimento social, é outra história. Refiro-me a episódios. De 
repente, se condeno alguém por invadir viveiro de mudas, fazenda 
produtiva e incendiá-la - recentemente invadiram uma propriedade e 
roubaram uma série de coisas - e se eu chamo esse tipo de atividade 
de criminosa, não me refiro a movimento social. Se digo - e ficou 
comprovado que alguns indivíduos que praticaram esse tipo de ato, 
como o ocorrido no Sul do País, estavam participando do MST e eram 
financiados pelo poder público, estou cumprindo meu dever de alertar 
o poder público para que tome cuidado e não comece a financiar o 
crime. Mas daí a vincular essa denúncia, que não sou eu quem a está 
fazendo, a imprensa do Brasil inteiro fez, a Igreja Católica e a CNBB 
repudiaram o ato, assim como todos os brasileiros, e dizer : "Em 
algum momento, falando sobre movimentos sociais, o Deputado 
Domingos Sávio referiu-se aos baderneiros?" Não! Não fiz referência 
a movimento social para falar em baderneiros. Disse, sim, sobre 
baderneiros que se infiltram em movimentos sociais, que estão 
travestidos de ativistas sociais, mas que, na verdade, querem mesmo 
é baderna, querem destruir este Pais. E nós não aceitamos isso. 

Portanto é muito importante separar o joio do trigo. Que a palavra 
seja usada para ajudar a melhorar este Pais; que não se confunda 
baderna com movimento social, que é algo louvável de que participei 
a vida inteira, apoiei e acredito. Baderna é outra coisa. 
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Outra situação que me deixou assombrado ocorreu quando o 

nobre Deputado Padre João disse que há uma rachadura em I rapé - e 
fez isso sem uma fundamentação técnica. Isso não faz sentido. 
Imediatamente, entrei em contato com figuras da nossa Cemig e 
recebi a informação de que isso não tem o menor fundamento. É 
preciso que sejamos ponderados ao usar a palavra. Ela pode iluminar-
nos, guiar-nos e levar-nos para o caminho certo; mas também pode 
fazer com que nos equivoquemos. Portanto não tem sentido falar que 
lrapé está rachando, que está numa situação que pode fazer com que 
as pessoas fiquem inseguras ou inquietas. Não há nenhum sentido 
nesse tipo de afirmação. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

do inciso VIl do art. 232, c/c o art. 141 do Regimento Interno, 
requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues (4), solicitando a 
inclusão em ordem do dia das Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 11 e 45/2003 e 73 e 76/2004, e, nos termos do inciso XVI do art. 
232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado André Quintão, 
solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº 
2. 795/2005. 

Questões de Ordem 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, agradeço-lhe o 

acompanhamento. Certamente V. Exa. está atento aos trabalhos. Na 
verdade, ocupo esta tribuna por dever dessa delegação e desse voto 
que recebemos, especialmente daqueles servidores da área de 
segurança pública que muito têm nos cobrado. Continuamos colhendo 
as assinaturas. Aliás, V. Exa. assinou conosco o ofício que 
encaminharemos ao Governador para que envie a esta Casa o projeto 
de lei que prevê o pagamento do adicional de periculosidade. Quer 
dizer, do adicional da atividade de risco que foi apelidado de 
periculosidade. 

Portanto, continuamos a colher as assinaturas. Volto a insistir que já 
conseguimos 70 assinaturas neste documento. Assim que estiver 
completo, apresentaremos o requerimento com o documento, 
encaminhando por parte do Poder as assinaturas com esse pedido ao 
Governador. Deixo claro que durante as nossas negociações com a 
categoria dos servidores, o Sindipol, a Associação dos Praças, dos 
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Delegados e várias outras entidades de classe, em junho de 2004, 
participamos da assinatura da proposta de entendimento, e o governo 
vem cumprindo os acordos apresentados nessa proposta. Porém, a 
questão da periculosidade é urgente e muito necessária para os 
servidores. Por isso as entidades de classe em qualquer oportunidade 
estão manifestando publicamente, expressando livremente o direito 
previsto na Constituição da República de sensibilizar o governo. 

Como representantes desses servidores e que se encontram neste 
Parlamento, estamos sensibilizando os Deputados e aguardaremos a 
agenda com o Governador para entregá-lo pessoalmente. Tenho 
certeza de que, buscando esse caminho, o entendimento, a 
negociação com o Governador, chegaremos a um bom termo. 
Sensível como é, pois já deu demonstração dessa sensibilidade, 
acatará um documento subscrito pela maioria esmagadora desta Casa 
e contendo a vontade desses parlamentares. Atendendo a esse 
clamor, o Governador enviará a esta Casa projeto dos servidores não 
só da área de segurança pública, mas também referente à vontade 
expressa e assinada pelos parlamentares desta Casa. Sr. Presidente, 
Deputado João Leite, que conduz os trabalhos nesta tarde, agradeço-
lhe a paciência. V. Exa. juntamente com os demais membros do 
PSDB têm dado uma grande contribuição e esta Casa. Muito 
obrigado. 

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, o Deputado Padre João 
tem uma grande vivência na luta em defesa dos atingidos por 
barragens. Temos profundo conhecimento e respeito pelo trabalho 
que o Deputado realiza nesta Casa e em todo o Estado. Pelo 
adiantado da hora e não havendo número regimental, solicito a V. 
Exa. que encerre de plano a reunião. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de 
amanhã, dia 31, às 14 horas, nos termos do edital de convocação. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 3' REUNIÃO ESPECIAL DA 4' SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA, EM 21/3/2006 
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Presidência do Deputado Fábio A velar 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Palavras do Sr. 
Presidente - Palavras do Secretário José Carlos Carvalho - Palavras 
do Sr. Paulo Romano - Palavras do Vice-Prefeito Ronaldo 
Vasconcellos - Palavras do Vereador Tarcísio Caixeta - Palavras do 
Sr. Gilson de Carvalho Queiroz Filho - Palavras do Sr. Mauro da Costa 
Vai - Palavras do Sr. Lupércio Ziroldo Antônio - Palavras do Sr. 
Maurício Andrés Ribeiro -Palavras do Deputado Laudelino Augusto -
Palavras do Sr. Paulo Teodoro de Carvalho - Lançamento de mapa -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem as Deputadas e os Deputados: 
Rêmolo Aloise - Fábio Avelar - Ana Maria Resende - Antônio Carlos 

Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlos Gomes - Carlos 
Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor 
Ronaldo - Doutor Viana - Edson Rezende - Elisa Costa - Ermano 
Batista - Gustavo Corrêa - lvair Nogueira - João Leite - José Henrique 
- Laudelino Augusto - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio 
Kangussu - Marias Fernandes - Olinto Godinho - Padre João - Paulo 
Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto 
Carvalho - Sargento Rodrigues. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Às 9h15min, declaro 

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

Ata 
- O Deputado José Henrique, 2º-Secretário "ad hoc", procede à 

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

O Sr. Presidente- A Presidência convida a tomarem assento à mesa 
os Exmos. Srs. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável; Deputado Laudelino Augusto, 
Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa e da Frente 
Parlamentar Mineira de Defesa e Preservação das Águas; Deputado 
José Henrique, Presidente da Comissão Interestadual Parlamentar de 
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Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica 
do Rio Doce - Cipe Rio Doce -; Paulo Romano, Consultor em 
Recursos Hídricos e Agricultura da Secretaria de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, representando o Secretário Silas Brasileiro; Ronaldo 
Vasconcellos, Vice-Prefeito Municipal de Belo Horizonte, 
representando o Prefeito Fernando Pimentel; Vereador Tarcísio 
Caixeta, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; 
Maurício Andrés Ribeiro, representando o Diretor-Presidente da 
Agência Nacional das Águas, José Machado; Paulo Teodoro de 
Carvalho, Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas; 
Gilson de Carvalho Queiroz Filho, Presidente do Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais; Lupércio 
Ziroldo Antônio, Coordenador Geral do Fórum Nacional de Comitês de 
Bacias Hidrográficas; e Mauro da Costa Vai, Coordenador Geral do 
Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - Registramos a presença do Secretário Adjunto de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Dr. Shelley Carneiro; 
do Sr. limar Bastos, Presidente da Feam; da Sra. Vereadora Ana 
Paschoal, da Câmara Municipal de Belo Horizonte; dos Srs. Geraldo 
Fausto da Silva, do IEF; Fábio Santos Dutra, Presidente do Comitê de 
Bacias Hidrográficas do Rio Paraopeba; Lázaro Luís Gonzaga, 
representante do Presidente da Fecmestra-MG, Dr. Renato Rossi; do 
Cel. PM Helvécio Gomes, Diretor de Meio Ambiente e Trânsito da 
Polícia Militar; da Sra. Mônica, uma das coordenadoras do Movimento 
Muda Aterro, e do ex-Deputado Estadual Roberto Amaral, hoje Diretor 
da Codevasf, que, em 1994, foi um dos autores do projeto de lei que 
resultou na primeira lei de águas de Minas. Sua presença demonstra 
que o ilustre Deputado está sempre de braços abertos para a questão 
da qualidade das nossas águas. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do 5º Fórum 

das Águas para o Desenvolvimento de Minas Gerais, evento 
organizado conjuntamente pela Assembléia Legislativa, pela 
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pelo 
Instituto Mineiro de Gestão das Águas, pelo Fórum Mineiro de 
Comitês de Bacias Hidrográficas e pelo Conselho Regional de 
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Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais. 

Palavras do Sr. Presidente 
O fórum que estamos iniciando, assim como as atividades correlatas 

que se desenvolverão nas dependências da Assembléia Legislativa, 
de hoje até quinta-feira, fazem parte das comemorações do Dia 
Mundial da Água, celebrado oficialmente amanhã, em todo o mundo, 
por recomendação da Organização das Nações Unidas. As 
preocupações que nos unem neste evento são, na essência, as 
mesmas que levaram representantes de governos de dezenas de 
países a reunirem-se, na mesma ocasião, na cidade do México, em 
um fórum de discussões patrocinado pela ONU: "A escassez de água 
de qualidade para consumo e a necessidade de preservação dos 
recursos hídricos". 

O tema das águas nos remete, oportunamente, a um fenômeno com 
o qual estamos convivendo nos últimos meses: a irregularidade no 
regime natural das chuvas. Assim como em grande parte do Centro-
Sul do País, tivemos, em Minas, uma estiagem acentuada nos meses 
de janeiro e fevereiro, período tradicionalmente chuvoso, e uma 
ocorrência de chuvas no mês de março maior que a de costume. 
Como parte e conseqüência desse comportamento atípico das 
precipitações pluviais, estamos assistindo no Estado a ocorrências 
opostas: enchentes na região Sul e na Zona da Mata, concomitantes 
com seca prolongada na região Norte, que já causou grandes 
prejuízos às atividades agropecuárias e levou diversas cidades ao 
estado de emergência ou de calamidade. 

Da Amazônia em nosso imaginário, reg1ao de chuvas 
permanentes, próprias de sua extensa e intensa cobertura vegetal -
chegam-nos notícias de rios que ficaram secos e de estiagem em 
áreas até então sempre abundantes de água. Tais fenômenos fazem-
nos pensar: estamos diante de imprevisibilidades próprias da natureza 
ou de transformações decorrentes das intervenções humanas no meio 
ambiente? 

As pesquisas que se têm feito nesse campo e a freqüência das 
mudanças climáticas, das secas e das inundações em áreas 
degradadas pela ação humana - notadamente pelo desmatamento -
indicam que temos grande parcela de responsabilidade pelo que vem 
ocorrendo. Indicam também que, se não fizermos as correções de 
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rumo necessanas, se não cuidarmos dos recursos hídricos e das 
florestas, se não compatibilizarmos as atividades econômicas e os 
padrões de comportamento com a preservação do meio ambiente, em 
breve poderemos estar diante de uma situação mais crítica do que a 
maioria das pessoas seja capaz de imaginar. 

Um dos caminhos fundamentais para reverter esse processo é o da 
informação e da educação ambiental. Esse é, a propósito, o eixo do 5o 
Fórum das Águas para o Desenvolvimento de Minas Gerais, no qual 
também serão debatidos temas importantes, como a consolidação de 
um sistema de informações sobre os recursos hídricos, a implantacão 
das agências e dos comitês de bacias hidrográficas, o uso da água na 
agricultura, a estreita relação entre água, saúde e saneamento, o 
aprimoramento das políticas públicas voltadas para o setor e a 
participação da sociedade na implementação de tais políticas. 

É preciso reconhecer que temos, no País e no Estado, uma 
legislação moderna e avançada na área de recursos hídricos, que 
estabelece um modelo descentralizado e participativo para a gestão 
das águas; reconhecer as iniciativas e os esforços feitos pelos órgãos 
ambientais; e bater palmas para trabalhos como os do Projeto 
Manuelzão, da UFMG; do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das 
Velhas, que propõe criar condições para que se possa pescar e nadar 
no rio no ano de 201 O; e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Caratinga, que já implantou a Agenda 21. 

Mas é preciso dizer também que nossa legislação, em boa parte, 
ainda não ganhou aplicação no âmbito e no ritmo desejados. Tanto é 
que estarão novamente em pauta neste evento proposições 
emanadas do 2º Fórum das Águas para o Desenvolvimento de Minas 
Gerais, realizado em 2002, como as que prevêem a implantação dos 
planos diretores de recursos hídricos, das agências de bacias, da 
cobrança do uso da água e de um sistema eficiente de informações 
sobre o setor. 

Daí a importância de novamente nos unirmos, de disseminarmos 
informações, de verificarmos os entraves à implementação das ações 
propostas para fortalecer os órgãos ambientais e viabilizar a gestão 
adequada dos recursos hídricos. 

Tais aspectos e outros de igual relevância serão abordados com 
profundidade nas exposições, debates e cursos deste evento, pelas 
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autoridades e especialistas convidados, a quem, antecipadamente, 
agradecemos. 

Dirigimos nossos agradecimentos também às instituições parceiras 
neste fórum - a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o Fórum Mineiro 
de Comitês de Bacias Hidrográficas e o Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais-, assim como 
aos participantes, ao Instituto Ekos, pela execução, e a todos os 
presentes, com a expectativa de fortalecermos a consciência de que é 
preciso, sempre, cuidar das águas, um bem fundamental à vida. Muito 
obrigado. 

Palavras do Secretário José Carlos Carvalho 
Exmo. Sr. Deputado Fábio Avelar, Vice-Presidente da Assembléia 

Legislativa, neste momento presidindo a reunião de abertura do 5º 
Fórum das Águas, em cuja pessoa saúdo os demais Deputados e 
Deputadas Estaduais presentes, as autoridades da Mesa e as 
lideranças comunitárias que estão conosco em mais uma etapa do 
Fórum das Águas que realizamos em Minas Gerais. Esse é um 
processo de ampla articulação, envolvendo a Assembléia Legislativa 
de Minas Gerais, o Fórum dos Comitês de Bacias Hidrográficas do 
Estado - o que equivale a dizer todos os nossos comitês, aqui 
presentes em grande número - e outras instituições, como a 
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e suas 
entidades vinculadas que participam deste esforço. 

Nestas ocasiões é sempre bom utilizar um espaço de debate para 
mencionar o que foi possível realizar ao longo do tempo. Felizmente, 
graças a esse amplo ambiente de articulação que tivemos a 
oportunidade de construir, em Minas Gerais há uma série de 
iniciativas que poderiam ser abordadas e que refletem o esforço do 
governo e da sociedade mineira para melhorar os padrões de 
qualidade ambiental do Estado, particularmente no que diz respeito à 
gestão dos recursos hídricos. Nunca é demais mencionar a 
participação decisiva desta Assembléia Legislativa na formulação da 
nossa política ambiental, principalmente da rica legislação estadual 
que Minas tem conseguido conceber, no contexto da competência 
concorrente prevista na Constituição de 1988, para dotar o Estado dos 
instrumentos adequados para uma boa gestão do meio ambiente e 
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dos recursos naturais. 

Quero destacar o esforço realizado pela Assembléia Legislativa no 
ano passado, com a intensa participação dos nossos comitês de 
bacia, da Secretaria de Meio Ambiente e do lgam. Esse esforço 
resultou na nova lei de reorganização do Fundo Estadual de 
Desenvolvimento Hídrico - Fhidro -, instrumento fundamental no 
contexto das medidas essenciais para promover as transformações 
necessárias do poder público, a fim de melhorar os padrões de 
qualidade da gestão dos recursos hídricos de Minas Gerais. Essa lei, 
já sancionada pelo Governador Aécio Neves, adapta o Fhidro às 
regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que faz com que se torne 
um fundo ativo. Em razão de sua inadaptação à Lei de 
Responsabilidade Fiscal, era um fundo inativo, tanto que este ano, 
logo depois que a Assembléia debateu essa legislação, já na outra lei, 
na lei orçamentária, também tomou a iniciativa de aprovar uma nova 
legislação. E foi no curso do aprovado nesta Casa que conseguimos, 
pela primeira vez, em face da decisão do Governador Aécio Neves, 
fazer com que fossem alocados nessa área recursos orçamentários 
específicos do Fundo, correspondentes à transferência dos recursos 
de compensação financeira de áreas inundadas no setor elétrico, por 
meio da regulamentação da lei, cujo decreto já encaminhamos à 
Advocacia-Geral do Estado. 

Várias outras iniciativas poderiam ser aqui mencionadas, sobretudo 
em razão do extraordinário esforço que Minas realiza por meio dos 
comitês de bacias hidrográficas e da prioridade estratégica que a 
política de recursos hídricos do Estado confere à organização dos 
comitês de bacia. Em face disso, temos conseguido avançar no que é 
possível ser feito. Acho que esses momentos não devem existir 
apenas para exaltar o que foi realizado. 

Em razão das grandes dificuldades persistentes e dos imensos 
desafios de agora e também do futuro, não podemos organizar um 
fórum dessa magnitude apenas para adotar uma atitude triunfalista 
diante daquilo que vier a ser realizado. 

Este deve ser o momento de se aproveitar a presença de lideranças 
tão expressivas como as que conseguimos reunir neste fórum, a fim 
de refletirmos sobre os problemas que continuam a existir, sobretudo 
acerca do que ainda precisa ser feito para que Minas obtenha "status" 
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adequado no que diz respeito à gestão dos recursos hídricos. Não 
apenas pelo que isso representa para nós, mineiros, mas em razão da 
importância que Minas tem no contexto federativo de gestão dos 
recursos hídricos. 

Com exceção da grande bacia amazônica, praticamente todas as 
demais bacias hidrográficas brasileiras ou nascem em Minas ou 
recebem a fundamental contribuição de rios e afluentes nascidos 
neste Estado. 

Essa é a nossa responsabilidade. Por isso, todo o esforço deve ser 
proporcional à nossa responsabilidade num contexto em que a política 
de meio ambiente e, como parte desta política, a nossa política de 
recursos hídricos devem criar as condições, os instrumentos e os 
mecanismos necessários para nortear a sustentabilidade dessas 
políticas. 

Quando falo em sustentabilidade, estou-me referindo a um conceito 
ampliado, o que pressupõe não apenas a sustentabilidade ambiental, 
mas também a econômica e a social, na medida em que o meio 
ambiente, cada vez mais, deve ser considerado como um problema 
subjacente às questões econômicas e sociais, que se interagem para 
produzir o que se convencionou chamar desenvolvimento sustentável. 

O desenvolvimento sustentável não é compatível com a destruição 
de quaisquer recursos ou potencialidades. Para ser necessariamente 
sustentável, é fundamental que tenhamos condições de assegurar o 
uso permanente dos recursos da natureza em benefício desta e das 
futuras gerações. 

A sustentabilidade ainda não é uma prática adequada a esse 
propósito de se usarem os recursos naturais de forma permanente, já 
que ela não deve ser considerada apenas no tocante à questão 
ambiental. Isso porque, quando não usamos sustentavelmente os 
recursos da natureza, não estamos apenas degradando o meio 
ambiente em seus aspectos ambientais, mas sobretudo destruindo as 
possibilidades do desenvolvimento futuro do Estado e do País. É disso 
que tratamos quando nos reunimos para propor o aperfeiçoamento 
das nossas políticas, bem como a sua implementação. 

Uma vez mais, esperamos que esse seja o objetivo deste 5º Fórum 
das Águas, não apenas pela sua importância, já reconhecida, mas, 
sobretudo, pelo papel das lideranças da sociedade civil, das 
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autoridades e, fundamentalmente, dos comitês de bacias 
hidrográficas, que, cada vez mais, desempenham um papel decisivo 
em prol de uma política de recursos hídricos contemporânea do futuro 
e consoante com a nossa realidade. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Paulo Romano 
Exmos. Srs. Deputado Fábio Avelar, que preside este encontro, 

representando o Presidente da Assembléia; José Carlos Carvalho, 
Secretário de Meio Ambiente; Ronaldo Vasconcellos, Vice-Prefeito de 
Belo Horizonte, em cujas pessoas cumprimento os membros do Poder 
Executivo estadual, porquanto o Secretário representa o Governador, 
os membros do Poder Legislativo estadual e os membros dos Poderes 
Legislativo e Executivo municipais; demais componentes da Mesa, 
senhores dirigentes, membros de comitês de bacia e de entidades 
representativas da sociedade, meus senhores e minhas senhoras. 

Em breves palavras, o Secretário Silas, por estar completando uma 
agenda de encontros regionais, tinha compromisso fora de Brasília e 
pediu-me que, ao representá-lo aqui, primeiro cumprimentasse a 
Assembléia, o governo de Minas e as entidades por estarem 
realizando um fórum que já se faz tradicional, importante e que não 
faz diferenciação da importância de segmentos ou mesmo de poderes 
relacionados com a sua função perante a melhoria das condições 
ambientais e, em especial, da água. Mas devo chamar a atenção para 
o título do encontro: "5º Fórum das Águas de Minas Gerais para o 
Desenvolvimento". O Secretário, que lidera muito bem esses 
processos - tanto o fez no plano federal como aqui em Minas -, já 
sintetizou que o eixo é a sustentabilidade. 

Na Secretaria de Agricultura, eu, como consultor, e o Secretário 
colocamos à disposição de todos a capacidade operacional do 
sistema de agricultura, pecuária e abastecimento, chamando a 
atenção para que tomemos em conta a integralidade dos problemas. 
Em outras palavras, a visão integrada proposta na legislação de 
recursos hídricos federal e municipal precisa ser mais exercitada. 
Assim, precisamos reduzir ou, o quanto possível, eliminar aquele 
dualismo segundo o qual um degrada e somente o outro é que 
coopera com a reabilitação. Precisamos de todos. 

É muito importante que não se veja mais naquele conjunto ligado à 
produção agropecuária, como na fase inicial de abertura de áreas, a 
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necessidade de substituir vegetação, mas veja-se ali o potencial de 
recomposição, recuperação, revitalização, por exemplo, de áreas que 
já foram de mata atlântica, de cerrado e hoje são degradadas. De 
modo geral, a degradação é representada pelos efeitos de erosão, 
quando não há pastagem, absolutamente insustentável para qualquer 
mini ma aspiração de que ali seja o ponto de partida para, por meio de 
mobilização, de tecnologias, de recursos, termos a nova Minas Gerais. 
Será tomada como base uma área degradada e aí haverá 
recomposição florestal, dando-se a ela vitalidade, não se olhando a 
floresta apenas como algo que seja uma parte da natureza, mas como 
um conjunto que interessa às pessoas e à própria natureza, do ponto 
de vista da biodiversidade e, principalmente, da conservação da água 
e do solo. Nesse aspecto, devemos fomentar as tecnologias de 
integração lavoura e pecuária, lavoura e floresta. Em se falando em 
florestas, Minas Gerais precisa assumir uma posição, verificando onde 
há áreas degradadas e onde é possível plantar aquilo sobre o que 
temos domínio tecnológico, por exemplo, o eucalipto. O que é 
necessário não é fazer os maciços florestais, mas mobilizar a Emater, 
a Epamig, a Ruralminas, as entidades do sistema do meio ambiente, 
especialmente o IEF, com a sua capacidade e liderança, levando aos 
pequenos e médios produtores essas possibilidades. Essa é uma 
mobilização importante porque Minas detém liderança no processo. 
Mas não podemos nos acanhar, deixando de avançar na 
recomposição da floresta econômica, junto aos pequenos e médios 
produtores, sobretudo porque não é mais prioridade falar dos grandes 
maciços florestais, até mesmo pela inviabilidade da oferta de áreas 
em grandes espaços e pela inviabilidade política de aquisição de 
pequenas áreas para serem agrupadas em grandes áreas. 

Esse é um projeto importante, porque aumentaremos a permanência 
da água, logo após a chuva, o que melhorará os mananciais de cada 
propriedade, sendo uma perspectiva de Minas Gerais quando se fala 
em águas para o seu desenvolvimento, o que faz sentido enquanto 
elas estiverem em território mineiro. E conservar água não é fazer 
barragem, nem acumulação, é conservá-la na natureza, no lençol 
freático, na unidade do solo que servirá às plantas, procedendo à 
vitalização do ciclo: solo, água e planta. E isso passa essencialmente 
por uma questão política nossa, porque Minas Gerais está diante de 
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uma possibilidade fantástica. Amanhã, sob a Presidência do 
Secretário José Carlos Carvalho, haverá a discussão do tema de 
referência para o Plano Estadual de Recursos Hídricos, que é uma 
peça importantíssima. Precisamos pensar nessa perspectiva: água de 
Minas para Minas Gerais, não no sentido egoísta, mas verificando que 
o maior desperdício de água encontra-se no desperdício das 
oportunidades mineiras de ter a água como um fator essencial para o 
seu desenvolvimento. Por isso, em nome do Secretário Silas 
Brasileiro, trago mensagem dizendo que, em nossa mobilização, cabe 
muita reflexão sobre a questão da integração ampla, não apenas 
institucional, mas também em nivel do processo, e, como tenho 
proposto, com os órgãos do sistema de meio ambiente. Mas 
queremos uma integração que redunde em ação, e isso se faz na 
medida em que nos movimentamos, saindo dos limites de pequenas 
questões de vaidade, e até de egoísmo, para os do compartilhamento; 
saindo da acomodação e passando à verdadeira indignação que nos 
leva ao processo da mudança necessária. 

Minas Gerais já não é uma caixa d'água cheia e limpa; é uma caixa 
d'água que precisa ser revitalizada em qualidade e quantidade. Muito 
Obrigado. 

Palavras do Vice-Prefeito Ronaldo Vasconcellos 
Bom-dia. Cumprimento a Mesa dos trabalhos, mas verifico que ela 

está muito masculina. Parabenizo todas as entidades organizadoras 
deste evento, pela contemporalidade do debate dessa questão tão 
importante. Em nome do nosso Prefeito, Fernando Pimentel, quero 
saudar todos os comitês de bacias hidrográficas presentes. Às 
pessoas, aos técnicos, às ONGs, os meus cumprimentos. 

Quero lembrar a realização do 4º Fórum Mundial das Águas, no 
México, quando se verificou que a América Latina tem uma deficiência 
de 100 milhões de pessoas para o abastecimento de água, fato que 
nos preocupa. E preocupa-nos também, Deputado Fábio Avelar, que 
preside esta solenidade, o fato de que, para reparar essa insuficiência 
de água para 100 milhões de latino-americanos, serão necessários 
US$15.000.000.000,00. 

Passando rapidamente pelo contexto nacional em relação às águas, 
é importante lembrar o avanço que tivemos com a criação da ANA, 
não a ANA que entrou no Congresso Nacional com o nome 
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equivocado de Anágua, Agência Nacional de Águas, ditatorial, 
concentradora. Mas, graças à participação do Ministro José Carlos 
Carvalho e de alguns parlamentares, saiu uma ANA descentralizada, 
democrática e que hoje começa a funcionar relativamente bem. 

Para Minas Gerais, temos a Secretaria, muito bem entregue ao Dr. 
José Carlos Carvalho; o lgam, muito bem entregue ao Dr. Paulo 
Teodoro; a Copasa; o IEF e a própria Feam. Ao mesmo tempo que 
temos o arcabouço administrativo competente, temos uma deficiência 
que precisa ser discutida, que é a fiscalização. É importante, na 
organização deste evento, a presença do Crea, na pessoa de seu 
Presidente, Gilson Queiroz, que está aqui conosco. O Estado já fez 
um concurso para 550 pessoas para suprir essa deficiência. E bom 
que as pessoas façam uma reflexão também. É importante 
preocuparmo-nos com o distante Rio Araguari, onde está a Usina 
hidrelétrica de Miranda e a a construção de Capim Branco I e Capim 
Branco 11. Se não quisermos ir longe, no Triângulo, em Ponte Nova, no 
Rio Piranga, no Rio Doce, Baú, Candongas, Pilar, temos usinas 
hidrelétricas que devem ser vistas com cuidado. 

Quero falar de Belo Horizonte, que tem um trabalho nessa área. 
Temos o Conselho Municipal de Saneamento Ambiental- Comusa -, e 
a participação da Prefeitura na Copasa. Hoje há uma interface positiva 
entre o Governador e o Prefeito. Há uma interação positiva entre a 
Copasa e a Prefeitura, resolvendo os problemas de água e esgoto em 
Belo Horizonte. Vai ficar pronta a construção da estação de 
tratamento do Rio Arrudas. Não é promessa de palanque. Não 
estamos em campanha política. A Estação de Tratamento de Esgoto 
do Ribeirão do Onça ficará pronta por esses dias, uma obra pela qual 
a Copasa deve merecer o nosso apoio e que teve também a 
participação da nossa Prefeitura. 

Há também um projeto importantíssimo: o Drenurbs. São 
US$60.000.000,00 a serem investidos adequada, ambiental e 
corretamente, do ponto de vista da engenharia, em pequenos 
córregos da cidade de Belo Horizonte. Quem quiser conhecê-lo 
melhor ... O projeto chama-se Drenurbs. O outro é o Comusa, e hoje 
há a participação efetiva da Prefeitura junto à Copasa. Bom fórum 
para todos nós. Desejo boas notícias e também reflexões. Obrigado. 

Palavras do Vereador Tarcísio Caixeta 
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Sr. Deputado Fábio Avelar, Presidente desta reumao; Srs. 

Deputados e membros da Mesa, gostaria de cumprimentar os 
representantes da Mesa na pessoa do Diretor-Geral do lgam, Dr. 
Paulo Teodoro, amigo fraterno e grande conhecedor da questão das 
águas, com grande dedicação a essa questão ao longo da sua história 
profissional. Desejo cumprimentar as senhoras e os senhores 
presentes neste 52 Fórum das Águas. Tenho a satisfação de 
representar a Câmara Municipal de Belo Horizonte neste evento e 
gostaria de dizer que esse tema, sem dúvida nenhuma, é 
extremamente importante, quando se relaciona a questão ambiental 
com a questão da educação. Este 5º Fórum, "Água e Educação: 
Garantia para o Futuro", sem dúvida nenhuma, resgata a importância 
da percepção que temos hoje de que, sem trabalharmos a formação 
de uma consciência crítica e transferirmos valores daquilo que 
compreendemos como educação, repasse do conhecimento e, 
sobretudo, de valores da sociedade para a população e as gerações 
futuras, dificilmente teremos êxito naquilo que queremos 
conscientizar, passar e repassar às futuras gerações. Por isso, 
acredito que a questão da educação, nesse contexto da discussão 
das águas, é de uma felicidade enorme para todos os que 
participaram da organização deste encontro, deste 5º Fórum. 

Tenho também para mim a importância da presença do Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. A presença, na 
Mesa, do seu Presidente mostra que, ao participarmos ativamente do 
processo de representação profissional, na condição de engenheiro e, 
sobretudo, de militante da área... Tenho a certeza de que foi 
extremamente importante a eleição do Presidente Gilson Queiroz, do 
Crea, para que tivéssemos a continuidade da participação dos 
profissionais técnicos das áreas da engenharia, da arquitetura e da 
agronomia no processo de desenvolvimento socioeconômico e cultural 
de Minas Gerais e do País. A importância da engenharia, como 
formuladora junto à sociedade e ao poder público para a construção 
de políticas públicas integradas, sem dúvida nenhuma é de uma 
responsabilidade enorme. 

É de grande importância a presença do Crea junto aos órgãos 
institucionais do governo do Estado, numa fiscalização integrada de 
tudo o que diz respeito à questão ambiental. Sr. Gilson, representante 
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desse Conselho, a presença institucional do Crea neste debate 
representa um salto enorme, ao levar a própria sociedade à 
formulação de políticas, acarretando, sobretudo, conhecimento de 
natureza técnica. 

Este 52 Fórum terá papel fundamental, pois nos permitirá traçar 
políticas mais estruturadas e organizadas. Trouxemos a sociedade 
mineira, por meio de representações da sociedade, para participar, 
junto aos órgãos do governo do Estado, do Poder Legislativo. Assim, 
a sociedade poderá, cada vez mais, conscientizar-se da importância 
de sua participação no processo de acompanhamento e de 
fiscalização e, sobretudo, da necessidade de exigência dos direitos do 
cidadão na formulação das políticas voltadas para o atendimento 
efetivo de seus interesses. 

Parabenizo todos os que participaram da organização desse evento, 
que espero obtenha sucesso, para que possamos formular políticas 
que contribuam para entendermos melhor a questão das águas, o que 
trará resultados efetivos na solução dos problemas já levantados. 

Palavras do Sr. Gilson de Carvalho Queiroz Filho 
Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento também o Deputado 

Fábio Avelar, colega engenheiro que preside esta reunião, em cuja 
pessoa saúdo todos os parlamentares e membros do Poder 
Legislativo; por intermédio do Dr. José Carlos Carvalho, cumprimento 
os membros presentes do Executivo; saúdo meu colega geólogo 
Dênis Oliveira, que coordena a Comissão de Meio Ambiente do Crea 
e representará esse Conselho durante todo o "Fórum das Águas", e 
em sua pessoa cumprimento todos os militantes das questões 
ambientais. 

O Crea de Minas Gerais, mais uma vez, vem dar continuação ao 
processo aberto pelo nosso antecessor. Esse Conselho investe 
firmemente nas ações relativas às políticas ambientais e às demais 
políticas públicas, mostrando a responsabilidade social de toda a 
nossa categoria profissional. Trabalharemos firmemente na 
fiscalização. Como dizia ao meu colega Paulo Teodoro, precisamos 
investir em fiscalização integrada, dirigida para as bacias hidrográficas 
e para as barragens de Minas Gerais. 

Saúdo os membros deste fórum. Tenham um bom encontro e sejam 
felizes durante todo o processo. Muito obrigado. 
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Palavras do Sr. Mauro da Costa Vai 

Bom-dia a todos e a todas. Saúdo meu amigo arquiteto Maurício 
Andrés, por cujo intermédio estendo os cumprimentos a todos os 
outros membros da Mesa dos trabalhos de abertura do 5º Fórum para 
o Desenvolvimento de Minas Gerais. 

Abordarei três pontos, rapidamente. Em primeiro lugar, o Fórum 
Mineiro de Comitês tem alguns agradecimentos a fazer, em virtude do 
empenho dos técnicos da Gerência de Projetos Institucionais da 
Assembléia, dos técnicos e da Diretoria de Gestão Participativa do 
lgam, da Ascom do lgam, da Ascom da Semad, dos diversos 
prestadores de serviço, nossos colaboradores para a montagem deste 
evento. Agradeço às instituições que fizeram parte da comissão 
organizadora - o lgam, o Crea, o Fórum Mineiro de Comitês - e, de 
certa forma, a comissão de representação do seminário legislativo 
"Águas de Minas 11". Em especial, agradeço aos colegas do Instituto 
Ecos para o Desenvolvimento Sustentável, sem os quais esses 
últimos dez dias de 12 ou 14 horas de trabalho não proporcionariam a 
presença de todos aqui. 

Durante esses três dias, sugiro que façamos uma reflexão sobre o 
sistema estadual e sobre o sistema nacional de gerenciamento de 
recursos hídricos, sobre o que nossa sociedade vem fazendo, como 
entende nossa responsabilidade perante as gerações futuras. Temos 
responsabilidade de facilitar a vida dos nossos netos e bisnetos. 
Estamos atravessando um momento mundial em que a sociedade do 
globo precisa refletir sobre esse bem estratégico para toda a 
humanidade. Não é à toa que o "Fórum Mundial da Água" explicitou 
que estamos extinguindo como nunca várias espécies presentes no 
globo terrestre. Se os senhores passarem as vistas nos principais 
jornais do País, verificarão que estamos em um momento histórico, 
como foi a época da extinção dos dinossauros. Estamos extinguindo 
muitas e muitas espécies. Por isso sugiro que façamos uma reflexão, 
notadamente tendo como pano de fundo os princípios e fundamentos 
da política nacional e da política estadual de recursos hídricos. 

Na base legal, adotamos algumas coisas que temos dificuldade de 
fazer na prática. Nossa sociedade, nossas instituições não 
conseguem, em alguns momentos, alcançar resultados práticos. 
Como todos sabem, o Brasil é um País de leis muito boas, mas temos 
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dificuldade de fazer com que se cumpram. Os princ1p1os e 
fundamentos da política nacional e estadual de recursos hídricos são 
a adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e 
gestão. Temos muito a fazer para alcançar e respeitar esses 
princípios. São o princípio da participação das comunidades nas 
tomadas de decisão e o princípio da descentralização. No dia-a-dia, é 
óbvio que nosso sistema de poder tem uma correlação de forças de 
representatividade que dificulta o alcance desses princípios. 

Quero lembrar a todos os dirigentes que a sociedade é que deve ser 
ouvida, que o povo é que deve ser ouvido. O povo esteve aqui nesta 
Casa por duas vezes, no seminário "Águas de Minas I" e no "Águas de 
Minas 11", em 2001 e 2002. No seminário legislativo "Águas de Minas 
11", fizemos 17 reuniões regionais, com a participação de 400 pessoas, 
em média, em todo o Estado. Solicitamos que seja feita uma reflexão 
para que possamos entender esse sistema de poder e para fazermos 
com que essa correlação de forças e a reflexão dessa correlação de 
forças nas tomadas de decisão dêem um grau de ponderação um 
pouco maior ao que a sociedade civil pede, ao que o povo pede. 

Por último, com muita tristeza e dor, peço aos senhores alguns 
minutos de silêncio em função da passagem do filho de uma colega 
de trabalho que muito se empenha na questão da gestão dos recursos 
hídricos da região Norte de Paraopeba. Durante a organização do 
evento na sexta-feira passada, a nossa colega Adriana perdeu o filho, 
Luís Rogério, um menino de apenas 11 anos de idade. Sua mãe está 
sofrendo muito, o Comitê da Bacia do Rio Paraopeba está de luto. 
Peço aos senhores alguns minutos de silêncio pela passagem do 
garoto. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Lupércio Ziroldo Antônio 
Bom-dia a todos, Deputado Fábio Avelar, Presidente desta Mesa, 

Dr. José Carlos de Carvalho, Secretário de Meio Ambiente, Dr. Paulo 
Teodoro, Diretor do lgam, Mauro, Coordenador do "Fórum Mineiro", 
demais autoridades presentes, senhoras e senhores. 

É sempre importante participar de eventos como este. Todos nós 
sabemos que a água é essencial à vida. No entanto, processos de 
degradação que resultam em escassez de água já se multiplicam 
nesse nosso mundo. O Brasil conhece, apesar de ser uma potência 
hídrica, casos reais de regiões em que a água já não existe. Isso nos 
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traz uma pergunta: se sabemos que a água é essencial à vida, se 
sabemos que dependemos dela, por que o ser humano, direta ou 
indiretamente, é envolvido nesse processo de degradação? Somos 
nós os responsáveis pelos prejuízos que temos hoje, que as gerações 
futuras herdarão. Nesse contexto, o que há de mais moderno surgiu 
entre nós, que militamos na área de recursos hídricos, que foi a 
criação dos comitês de bacias. 

Cada um de nós, militando pelos recursos hídricos dentro da nossa 
bacia, formamos o que chamo de tribo. Somos uma tribo formada por 
muito poucas pessoas, que ainda lutam por esse bem. Num País com 
mais de 160 milhões de habitantes, hoje temos apenas 20 mil pessoas 
militando nessa área. Vejam vocês, é essa área que irá garantir a 
sustentação da vida humana. Os comitês de bacias não são unidades 
estanques. 

Os comitês de bacia, mesmo contando com pessoas de todos os 
segmentos da sociedade e com cada vez mais entidades envolvidas 
no processo, dependem dos comitês de montante e de jusante. A 
água corre por todos os comitês. O Estado tem de posicionar-se. Os 
governantes têm de unir os trabalhos dos comitês de bacia para que, 
em cada Estado, possam dar a sustentação necessária. Têm de estar 
envolvidas todas as classes de políticos, de usuários e de pessoas 
que, indiretamente, dependam do trabalho executado em cada comitê 
de bacia. 

O Brasil conta hoje com aproximadamente 11 O comitês de bacia 
implantados. Desses, 40 ou 50 já apresentam sustentação própria. 
Outros ainda dependem de recursos externos, da viabilidade de 
políticas públicas e de ajuda externa para movimentar-se. No entanto, 
são como criança em crescimento. Não há como fugir do trabalho. 
Toda a classe que milita na área de recursos hídricos sabe que o 
comitê de bacia é um verdadeiro fórum para a discussão dos nossos 
problemas relativos à água. 

Por isso, ficamos contentes ao sermos convidados para um evento 
como este, que traz, no bojo do seu emblema, dois elementos 
importantes. O primeiro é que já está provado que não há como 
discutir os recursos hídricos sem o envolvimento claro da educação. 
As coordenadorias, as Secretarias de Educação e todo o pessoal 
envolvido nessa área têm de trabalhar com os que militam na área 
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técnica dos recursos hídricos. Não há como escapar disso. 

Gosto de dizer que, para se criar no Brasil a cultura de cuidar da 
água, tem-se de iniciar pela criança. A educação é fundamental. 

O segundo elemento é o emblema do Fórum das Águas: uma 
ampulheta que transforma números, pessoas e técnicas políticas em 
água. Neste Fórum ou em qualquer outro seminário que trate da água, 
temos de deixar claro que, a cada dia, dispomos de menos tempo 
para cuidar dos nossos recursos hídricos. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Maurício Andrés Ribeiro 
Deputado Fábio Avelar, em sua pessoa cumprimento os demais 

componentes da Mesa, as Sras. e os Srs. Deputados e os 
participantes do Fórum. 

Com muita satisfação, estou novamente em minha cidade natal, 
Belo Horizonte, representando o Dr. José Machado, Diretor-
Presidente da ANA, para participar desta abertura. 

Neste momento, acontece, na Cidade do México, o IV Fórum 
Mundial da Água, em que esse tema está sendo discutido 
globalmente. Em Curitiba, está acontecendo a VIII Conferência das 
Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, em que está sendo 
discutida a questão da água e da biodiversidade. 

Cumprimento os participantes do seminário e os integrantes do 
Fórum Mineiro de Gestão das Águas pela escolha do tema: "Água e 
Educação". A educação pode ser uma condição necessária, mas 
talvez não seja suficiente para garantir a água no futuro; contudo, 
certamente a ignorância a respeito das questões relativas à água é o 
maior adversário da sustentabilidade. 

Em todos os anos, as Nações Unidas, no Dia Mundial da Água, que 
se comemora amanhã, definem um tema a ser trabalhado. No ano de 
2006, o tema foi "A Água e a Cultura". Quem cuida desse tema é a 
própria Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura - Unesco. 

É muito importante que a educação seja iluminada pela ciência, pela 
técnica, pela engenharia e pela capacidade de gerenciamento, mas 
não nos podemos esquecer também do peso que o lastro cultural de 
cada sociedade tem na educação. 

Minas Gerais tem uma história maravilhosa, que pode ser valorizada 
nos processos de educação escolar, a começar pelo conhecimento 
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ancestral dos povos indígenas que aqui viveram. Entre os 853 
Municípios do nosso Estado, por exemplo, cerca de 100 são 
designados por palavras indígenas que indicam acidentes geográficos 
relacionados à água: Uberaba, ltinga, Pitangui, Bambuí, Paraopeba, 
Lagoa Santa, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Carmo da Cachoeira, 
Entre Rios de Minas, Lagoa Dourada e uma série de outros. 
Guimarães Rosa, em "Grande Sertão: Veredas" também valorizou 
esse recurso. 

Tanto na literatura quanto na música, no teatro, na dança, no cinema 
e na poesia, há várias manifestações que podem ser utilizadas para 
sensibilizar as crianças e educá-las para a redução do desperdício e 
para o aumento do cuidado com a água. 

O lastro cultural que já existe pode, certamente, ser valorizado, e os 
comitês de bacias hidrográficas, que têm o saber popular, podem ser 
um grande veículo para valorizar esse aspecto ligado à educação. 

Que nossa educação se baseie na ciência, na técnica e nos 
conhecimentos gerenciais, mas também e principalmente no lastro 
cultural de nossa gente. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Laudelino Augusto 
Senhoras e senhores, cidadãs e cidadãos, cumprimento todas e 

todos e também os membros da Mesa, na pessoa do Sr. Mauro da 
Costa Vai, que aqui representa a sociedade organizada. 

"Água é Fonte de Vida" foi o tema da Campanha da Fraternidade em 
2004, e o "slogan" do Movimento de Atingidos por Barragens é "Água 
é para a Vida e não para a Morte". É consenso que sem água não há 
vida, tanto assim que é isso que os cientistas procuram em outros 
planetas e outras luas para detectar se ali já houve vida ou poderá 
haver. 

Escassez de água é tema que faz parte do 5° Fórum das Águas. 
Ora, já está provado que a quantidade de água no planeta é a mesma 
há milhões de anos. O maravilhoso ciclo hidrológico continua. Aliás, 
discutiremos isso num dos cursos que realizaremos nestes três dias. 

A quantidade no Planeta das Águas é a mesma de sempre. O mau 
uso do solo é que está obstruindo seu caminho. É crescente a 
destruição de nascentes, das matas de topo e ciliares; o número de 
minerações sem sustentabilidade e a exaustão de fontes de águas 
minerais. Lamentavelmente, a água não se apresenta mais onde se 
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apresentava. 

A ambientalista Ana Primavesi sempre diz que água não faz fila. A 
água vem, mas, se encontra seu lugar ocupado, destruído ou 
contaminado, inunda o que está em volta. A solução, então, é o uso 
correto e racional do solo. 

A Frente Parlamentar Mineira de Defesa e Preservação das Águas 
tem acompanhado as leis, a fiscalização e as iniciativas que dizem 
respeito às águas, sempre numa visão proativa, divulgando as ótimas 
experiências que tem vivido. 

Quero ainda chamar a atenção para a questão das águas minerais, 
pois o Sul de Minas tem a maior província hidromineral do planeta 
Terra, do Planeta Água, mas já se completam nove meses que as 
águas de Caxambu, Cambuquira, Lambari e Araxá estão sem uma 
empresa ou grupo que as explore racionalmente, dentro dos princípios 
do meio ambiente, criando emprego e gerando renda e incentivando o 
uso da água mineral, que é curativa. Aliás, a Comissão Nacional de 
Crenologia, que é tão importante, precisa urgentemente reclassificar 
as águas minerais de acordo com o Código das Águas, pois têm 
propriedades físicas, químicas e medicamentosas distintas; não são 
qualquer água. É claro que a água é sempre mineral e boa, mas 
essas não são águas comuns, que se vendem apondo um rótulo. 
Assim, estamos nessa expectativa, trabalhando, ao mesmo tempo, 
pelo resgate da beleza e do potencial das águas minerais do Sul de 
Minas e das outras estâncias hidrominerais. 

Para concluir, gostaria de falar um pouco do tema que abordaremos 
logo mais, que é "Água e Educação: Garantia para o Futuro". A água 
é, de fato, a garantia do presente e do futuro da humanidade. Isso é 
tâo importante que vamos realizar também um fórum técnico sobre a 
educação ambiental, uma demanda já antiga e uma conquista da 
sociedade que aqui esteve, organizada, no seminário "Lixo e 
Cidadania", no ano passado. Das 411 propostas do seminários, 120 
foram para que houvesse uma política estadual para a educação 
ambiental - não só a educação formal, nas escolas, que é 
importantíssima, mas para a educação como um todo, mesmo 
informal. Mesmo correndo o risco de ser repetitivo, é importante dizer 
que os três primeiros passos para a solução da questão ambiental são 
a educação, a educação e a educação. Se quisermos avançar um 
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pouco - embora nunca parar de atuar, porque sempre teremos de 
pensar nas conseqüências-, temos de ir às raízes, às causas, e, para 
isso, a educação é fundamental. Assim, o fórum técnico de educação 
ambiental está sendo preparado e se realizará nos dias 8 e 9 de 
junho, coroando a Semana do Meio Ambiente, porque o que de 
melhor podemos fazer hoje para homenagear e resgatar o meio 
ambiente é tratar da educação ambiental, elaborando uma política 
mineira de educação ambiental. 

Por fim, como Presidente da Comissão de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais e da Frente Parlamentar Mineira de Defesa e 
Preservação das Águas, desejo que este 5° Fórum das Águas para o 
Desenvolvimento de Minas Gerais produza muitos frutos de defesa e 
preservação desse bem, esse patrimônio maravilhoso que é a água. 
Um abraço a todos, e bom trabalho. 

Palavras do Sr. Paulo Teodoro de Carvalho 
Exmos. Srs. Deputado Fábio Avelar, Vice-Presidente da Casa e 

Presidente desta Mesa; José Carlos Carvalho, Secretário de Estado 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Maurício Andrés 
Ribeiro, representante da ANA; Lupércio Ziroldo Antônio, 
Coordenador-Geral do Fórum Nacional de Comitês de Bacias 
Hidrográficas; Mauro da Costa Vai, Vice-Coordenador Nacional e 
Coordenador do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas; 
Gilson de Carvalho Queiroz Filho, nosso parceiro, Presidente do Crea; 
senhoras e senhores, começo por agradecer os parceiros. Em 
primeiro lugar, à Assembléia Legislativa, que tão bem acolheu, desde 
o ano passado, quando do nosso 4° Fórum Mineiro, a realização deste 
evento. É com justa razão que a Assembléia se transformou em 
grande parceira, pois é daqui que saem as legislações responsáveis 
pela readequação da postura da sociedade em relação aos recursos 
hídricos. 

Agradecemos ao Gílson Queiroz a parceria do Crea, com a 
congregação dos profissionais responsáveis pela ambientação do ser 
humano e de outras profissões que modificam o meio ambiente e, 
desgraçadamente, também o degradam. Mas são, também, os 
profissionais responsáveis, juntamente com outros profissionais, pela 
readequação e pela recuperação do meio ambiente. Em boa hora, a 
partir do ano passado, com o "4º Fórum Mineiro", conseguimos a 
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parceria do Crea. A coordenação do "Fórum Mineiro de Comitês", 
mais que um parceiro, é um gêmeo siamês do lgam com o comitê de 
bacia hidrográfica. 

O Secretário José Carlos Carvalho bem disse que temos pouco a 
comemorar porque temos muito a fazer. Afinal de contas, são 500 
anos de um modelo de desenvolvimento do qual não temos muito que 
nos orgulhar, porque é predatório em relação às questões ambientais. 
Quando vejo este Plenário cheio, com muitos rostos conhecidos das 
lides ambientalistas em defesa do meio ambiente e da água, prevejo 
um futuro diferente, um futuro promissor, um futuro em que o 
desenvolvimento sustentável deixará, felizmente, de ser retórica e de 
participar das páginas de belos discursos para, com mudanças de 
paradigmas, ser realmente um desenvolvimento sustentável. 

Minas Gerais foi muito generosa com os mineiros em relação aos 
recursos naturais e hídricos. Infelizmente, a recíproca não é 
verdadeira: o mineiro não tem sido muito grato em relação à acolhida 
que deveria ter com os recursos hídricos. E, assim, temos problemas. 
Os problemas em relação à água são dois: quantidade e qualidade. E 
são simples de serem resolvidos? Não, são problemas sérios. 

No ano passado 1n1c1amos o monitoramento das águas 
subterrâneas, num trabalho seqüencial que já fazíamos com a Feam 
desde 1997. Assumimos essa responsabilidade e estamos dando 
seqüência ao monitoramento das águas superficiais do Estado. São 
244 pontos de monitoramento, e, a partir deste ano, passaremos para 
mais de 300 pontos. Assustamo-nos com os dados desse 
monitoramento em várias regiões do Estado. Costumo dizer que às 
vezes a má qualidade da água superficial é preocupante, mas é bem 
visível. Por isso toda a população percebe e começa a cobrar. E tem 
que cobrar mais. Na semana passada houve um acidente com as 
balsas no Rio Abaeté, onde há mais de 200 bombas de sucção para a 
exploração de diamante. Fiquei estarrecido com a qualidade da água, 
com a água barrenta do Rio Abaeté chegando ao São Francisco. 

Perguntei a mim mesmo: onde estão a população ribeirinha, os 
pescadores, as organizações não governamentais, a sociedade e o 
próprio lgam? São tantas as pessoas que podem ajudar-nos neste 
momento, que fico perplexo quando uma situação como essa chega a 
um verdadeiro caos. Aí, constato que, apesar de todo o nosso esforço, 
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situações de caos, de desastre. 

66 

Na Semana do Meio Ambiente, lançaremos uma linha azul, ou seja, 
um 0800 para denúncias de agressão aos recursos hídricos de Minas 
Gerais. Queremos, aos sábados, domingos, dias santos, feriados, à 
noite ou de madrugada, que esse telefone toque e alguém denuncie 
anormalidades cometidas contra os mais de 1 O mil recursos hídricos, 
os mais de 1 O mil cursos de água do Estado. 

Essa é uma obrigação não apenas do lgam, mas também de todos 
os órgãos públicos do Estado, dos órgãos do sistema ambiental e dos 
comitês de bacias hidrográficas. São 26 comitês, 9 comissões e mais 
de 26 mil integrantes de todas essas estruturas no interior do Estado. 
Temos ainda a Policia Militar, a Policia Militar Ambiental, as ONGs e a 
população, que precisam assumir, proteger os recursos hídricos. Essa 
é uma responsabilidade do nosso dia-a-dia. 

Iniciamos, no ano passado, o monitoramento das águas 
subterrâneas, que muito nos preocupam, porque não vemos as 
agressões que sofrem, causadas por explotação excessiva, poluição 
provocada por indústrias que não tratam adequadamente seus 
efluentes, atividades agropecuárias mal-conduzidas, mineradoras, 
estradas vicinais mal-locadas, loteamentos mal-planejados e de 
execução pior ainda. Todos esses fatores agridem nossas águas 
superficiais. As águas subterrâneas nos preocupam muito porque não 
enxergamos as agressões que sofrem. Lá, a população não cobra dos 
órgãos executores da política de recursos hídricos a ação premente, 
imediata para essas águas subterrâneas. 

O que tenho a dizer sobre esse monitoramento das águas 
subterrâneas do Estado de Minas é preocupante em algumas áreas. 
Após analisarmos águas que, aparentemente, eram próprias para 
consumo, constatamos que estão contaminadas. São águas 
subterrâneas explotadas de 60m, BOm ou 1 DOm de profundidade. 

Esse é um ponto de preocupação para todos nós, daí a necessidade 
de monitorarmos essas águas não apenas nas regiões em que 
monitoramos hoje, ou seja, no Norte do Estado, mas também no 
restante de Minas. Esse é o grande desafio e o esforço que 
desenvolveremos a partir de agora. 

Aproveito a oportunidade da realização deste fórum para lançar o 
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Mapa de Qualidade das Águas do Estado de Minas Gerais, que, por 
meio de 244 pontos de monitoramento, mostra a qualidade das águas 
de nosso Estado. A partir deste ano, incluímos nele a qualidade das 
águas subterrâneas. Gostaria de passar um exemplar aos integrantes 
da Mesa, informando que o material estará disponível a todos vocês 
no estande do lgam nessa feira que hoje se inicia. 

Finalizando, agradeço a presença e o esforço de todos nós, da 
Secretaria de Meio Ambiente, do lgam, da Assembléia Legislativa, do 
Crea e do Fórum Mineiro de Comitês, que representa todos os 
comitês e comissões pró-comitês de Minas Gerais, desejando um feliz 
trabalho em todos os cursos, oficinas e "workshops" que acontecerão 
a partir deste momento. Convidamos todos a visitar os estandes da 
feira. 

Na seqüência desta solenidade de abertura, a nossa técnica Zenilde 
Viola apresentará o Mapa de Qualidade das Águas do Estado de 
Minas Gerais. Muito obrigado. 

Lançamento de Mapa 
O Sr. Presidente - Faremos, neste instante, o lançamento do Mapa 

da Qualidade das Águas Superficiais do Estado de Minas Gerais em 
2005. Com a palavra, a Ora. Zenilde das Graças Guimarães Viola, 
coordenadora do Projeto Águas de Minas do lgam. 

A Sra. Zenilde das Graças Guimarães Viola - Bom dia a todos. Estou 
aqui representando o lgam, por meio da Diretoria de 
Instrumentalização e Controle da Divisão de Sistema de Informações, 
onde é desenvolvido o Projeto Águas de Minas. 

Os objetivos do Águas de Minas são conhecer e avaliar as 
condições de qualidade das águas superficiais em todo o Estado. 
Divulgamos a situação da qualidade das águas para os usuários e 
propomos metas para a melhoria da qualidade da água. Além disso, 
fornecemos subsídios para o planejamento da gestão dos recursos 
hídricos, verificamos a efetividade das ações de controle ambiental 
implementadas e propomos prioridades de atuação. 

Trabalhamos hoje com uma rede de monitoramento de 244 estações 
nas 8 principais bacias em todo o Estado. A partir do quarto trimestre 
de 2005, ampliamos a rede para 255 estações de amostragem, isso 
no âmbito do projeto estruturador da bacia do Rio São Francisco. Mas 
o mapa, até então, apresenta dados das 244 estações, porque 
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envolve o período anual. 

A freqüência de coletas de amostras de água nos nossos rios é 
trimestral; são quatro campanhas ao ano. São feitas análises físico-
químicas, bacteriológicas e ecotoxicológicas das águas. 

Dividimos o ano em quatro campanhas. Duas são chamadas de 
campanhas completas, que abrangem o período de seca e o de 
chuva, envolvendo a análise de 50 parâmetros. Duas são chamadas 
de campanhas intermediárias, que envolvem cerca de 18 parâmetros. 
Neste "slide" vocês têm uma visão geral dos parâmetros que são 
monitorados nas campanhas completas e nas campanhas 
intermediárias. 

As coletas e análises laboratoriais são realizadas pela Fundação 
Centro Tecnológico de Minas Gerais- Cetec. 

Aqui é feita uma divisão do Estado em unidades de planejamento: 
em amarelo monitoramos a Bacia do Rio São Francisco; em verde, a 
Bacia do Rio Paranaíba; em rosa, a Bacia do Rio Grande, no Sul de 
Minas; em verde-claro, a Bacia do Rio Paraíba do Sul; em roxo, a 
Bacia do Rio Doce; em azul, a Bacia do Rio Jequitinhonha, do Rio 
Pardo e do Rio Mucuri. Essas são as oito principais bacias que 
correspondem a 98% da área do Estado. 

Aqui, detalhamento da rede, do número de pontos de amostragem. 
Na Bacia do Rio São Francisco temos 99 pontos de coleta; na Bacia 
do Rio Grande, 42; na Bacia do Rio Doce, 32; na Bacia do Paranaíba, 
18; na Bacia do Jequitinhonha, 13; na Bacia do Paraíba do Sul, 29; na 
Bacia do Mucuri, 8; na Bacia do Rio Pardo, 3, perfazendo um total de 
44 pontos. Em cinza-escuro estão as bacias e às sub-bacias que 
abrangem uma densidade de pontos acima de um ponto a cada 
1.000km2

• A nossa meta é chegar a um ponto a cada 1.000km2 no 
Estado. 

No mapa de qualidade, trabalhamos com os indicadores de 
qualidade ambiental, que compõem o Índice de Qualidade da Água -
IQA -; aquele avalia a contaminação por matéria orgânica e fecal, 
sólidos e nutrientes nas águas. O IQA envolve os seguintes 
parâmetros: oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, 
coliformes fecais, temperatura da água, pH, nitrato, fosfato total, 
sólidos totais e turbidez. É calculado a partir desses parâmetros, com 
um valor que varia de O a 100. Se o valor encontrado para 
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determinada estação de monitoramento, para determinado ponto de 
coleta, estiver entre O e 25, consideramos o IQA muito ruim, e o rio 
receberá a coloração vermelha. Se estiver entre 26 e 50, o IQA é ruim, 
e o rio receberá a coloração laranja; se estiver entre 51 e 70, é médio, 
e o rio receberá a coloração amarela; entre 71 e 90, é bom, e o rio 
receberá a coloração verde; e, entre 91 e 100, é excelente, e o rio 
receberá a coloração azul. 

Além disso, utilizamos o indicador de contaminação por tóxicos, que 
envolve os elementos tóxicos, o nitrogênio amoniacal, arsênio, bário, 
cádmio, chumbo, cianetos, cobre dissolvido, cromo total, fenóis totais, 
mercúrio, nitrito, nitrato e zinco. A contaminação por tóxico é avaliada 
a partir dos padrões estabelecidos na legislação. A partir de 2005 
estamos trabalhando com nova resolução do Conama, a Resolução nº 
357, de 2005, até que a deliberação do Copam seja atualizada. 
Comparamos os resultados desses parâmetros com a concentração 
do padrão. Se for menor ou igual a 20% do valor da legislação, a 
contaminação é considerada baixa; entre 20% e 100% do valor, é 
considerada média; e, acima de 100%, é considerada alta. 

No mapa, mostramos a contaminação por tóxico pela cor da estação 
de amostragem, que é verde para baixa, amarela para média e 
vermelha para alta. Aqui, temos o mapa de qualidade de águas. As 
bolinhas representam as estações de coleta, e a cor delas representa 
a contaminação por tóxicos. A cor do curso de água no trecho a 
montante da estação representa a cor do IQA. 

Fazendo um panorama sobre o que observamos ao longo dos anos 
de monitoramento da qualidade da água, do período compreendido 
entre 1998 e 2005, verificamos que predomina no Estado o índice de 
qualidade médio dos rios, portanto a cor amarela. Em seguida, temos 
o índice de qualidade bom. Se observarmos a última coluna do 
gráfico, os itens muito ruim, ruim, médio, bom e excelente 
representam o ano de 2005. 

Reduziu-se o número de ocorrências do índice de qualidade médio, 
o que, conseqüentemente, aumentou o índice de qualidade bom. Isso 
vem acontecendo ao longo dos anos, ainda que de maneira pouco 
representativa. 

Este quadro mostra a evolução da contaminação por tóxico, no 
período de 1998 até 2005, além da sua divisão em baixa, média e alta 
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contaminação. Verificamos que em 2005 predominou a 
contaminação por tóxico baixa. Em seguida, aparece a contaminação 
média e, por último, a alta. 

Essa mudança em relação à contaminação por tóxico é decorrente 
da revisão que foi feita na resolução que estabelece os padrões de 
qualidade da água. Hoje, podemos perceber que a referida resolução 
retrata mais fielmente a condição do Estado. Houve algumas 
flexibilizações em alguns parâmetros. O fenol, por exemplo, que era 
detectado em concentrações altíssimas no Estado, em relação ao seu 
limite, passou a acontecer de forma natural em algumas regiões. 

A contaminação baixa predominou em virtude da revisão da 
legislação, que veio retratar a realidade no Estado ao indicar os locais 
de potencial poluição. 

Sobre o índice de qualidade da água, no primeiro gráfico, vemos a 
avaliação desse índice no Estado de Minas Gerais. Em seguida, 
constatamos essa relação nas Bacias dos Rios São Francisco, 
Grande, Paranaíba, Doce, Paraíba do Sul, Jequitinhonha, Pardo e 
Mucuri. Existe aí a predominância de 62% de IQA médio no Estado. 
Ou seja, na maioria das bacias, predomina o IQA médio, com exceção 
da região do Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Pardo. 

A bacia do São Francisco foi a única em que ocorreu o índice de 
qualidade muito ruim. As demais bacias ainda apresentam o índice de 
qualidade ruim, sendo que, na Bacia do Rio Doce, não se verificou 
IQA bom, ou seja, apenas médio e ruim. 

Em relação à Bacia do Rio São Francisco, que foi a única que 
apresentou o IQA muito ruim, desmembramos a referida bacia nas 
respectivas sub-bacias divididas em São Francisco Sul, Pará, 
Paraopeba, Velhas e São Francisco Norte, e verificamos que as 
maiores contribuições de degradação na bacia do Rio São Francisco 
são as Bacias dos Rios Velhas, Pará e Paraopeba. Em todo o São 
Francisco, ainda predomina o IQA médio. 

Em relação aos contaminantes tóxicos, constatamos a 
predominância de baixa contaminação no Estado de Minas Gerais. 
Em todas as bacias também predomina a baixa contaminação, mas 
com ocorrência ainda elevada de contaminação alta nas Bacias do 
São Francisco, do Rio Doce e do Paraíba do Sul. 

Na Bacia do Rio São Francisco, verificamos que a única que não 
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apresentou predominantes de contaminação por tóxico baixa foi a 
Bacia do Rio das Velhas, onde predominaram as contaminações 
média e alta. 

As Bacias dos Rios Pará, Paraopeba e São Francisco Norte também 
apresentam alguns contaminantes tóxicos nas águas de seus rios. 

A contaminação por tóxico média e alta está aqui representada por 
parâmetros e conceitos. A partir deste gráfico, podemos verificar que 
30% das ocorrências de contaminação média e alta no Estado são 
correspondentes às concentrações de chumbo, arsênio e cromo, 
elementos tóxicos existentes no nosso Estado em níveis de 
contaminação média e alta. 

A contaminação por fenóis reduziu bastante, já que ela era a forma 
de contaminação predominante no Estado. A nova legislação 
restringiu mais o padrão de arsênio, motivo pelo qual passamos a 
detectá-lo em pontos onde não era detectado, embora conhecida a 
sua possível presença em níveis de concentração acima do padrão. 
Da mesma forma aconteceu com o chumbo: o seu limite foi reduzido 
três vezes, tendo em vista o padrão anterior. 

Por isso há essa mudança no que era observado anteriormente no 
Estado. Reforço que isso revela mais uma característica do Estado. 
Percebemos esses contaminantes em trechos onde são esperados, 
por exemplo, onde há maior ocupação urbana, lançamento de 
efluentes industriais, e o nitrogênio amoniacal predomina nas áreas 
onde há lançamento de esgotos sanitários sem tratamento. Alguns 
contaminantes como o chumbo, o cromo e o zinco estão mais 
presentes na região agrícola, porque são metais que compõem alguns 
agroquímicos. Pudemos verificar que este é um retrato mais fiel da 
realidade do nosso Estado. 

Avaliamos os demais parâmetros, não só os contaminantes tóxicos, 
mas aqueles que não atenderam ao padrão legal. Predominam no 
Estado os coliformes termotolerantes, provenientes principalmente de 
esgoto sanitário e da presença de gado, de animais; o nitrogênio 
amoniacal, que tem grande relação com o lançamento de esgoto nas 
águas sem tratamento; a turbidez, em função da poluição difusa, 
erosão, assoreamento; e o fosfato total, que, diferentemente dos anos 
anteriores, predominava no Estado, mas que, com a mudança da 
legislação, teve flexibilizado o seu valor, mostrando que 
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necessariamente é o vilão da história. Nossos solos são ricos em 
fósforo, nossas águas são naturalmente ricas em fósforo. O fosfato, 
hoje, apresenta-se com menores concentrações e aparece realmente 
com valores acima do permitido nas áreas de maior ocupação urbana, 
onde há o lançamento de esgoto sem o devido tratamento. 

Em relação aos metais, o vilão anteriormente era o alumínio, que 
predominava em todo o Estado nas bacias monitoradas, porque a 
legislação considerava como padrão o alumínio total, que ocorre 
naturalmente no solo em bacias como a do Rio Grande, do Rio 
Paraíba do Sul e do Rio Doce, na forma de alúmina. Com a mudança 
na legislação para alumínio solúvel, elemento na sua forma tóxica que 
poderia ser absorvida pelos organismos, ela reduziu significamente, 
daí a importância dessa mudança na legislação. Atuando em maiores 
concentrações, estão o manganês e o ferro, presentes no nosso solo 
e que ainda aparecem com maiores ocorrências no Estado. Temos 
também algumas ocorrências de cobre, cádmio, chumbo, níquel, 
arsênio, mercúrio e zinco, devido ao que já comentei: atividades 
industriais e agricultura, principalmente. 

Finalizando, gostaria de apresentar os produtos do projeto Águas de 
Minas, o mapa anual de qualidade das águas no Estado, que 
apresenta o índice de qualidade, a contaminação por tóxicos; o 
relatório anual elaborado, avaliando todos os parâmetros analisados, 
divulgado na internet. Está à disposição daqueles que tiverem 
interesse. Ele também é divulgado nas reuniões dos comitês de 
bacias, do Capam e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 
Temos disponíveis os relatórios dos anos de 2001 a 2003 na versão 
CD-ROM. O mapa também é disponibilizado na internet, tanto o mapa 
atual quanto o mapa trimestral de qualidade de água por bacia. 

Aqui está o endereço do lgam, com o "e-mail" do projeto Águas de 
Minas, que é aguasdeminas@igam.mg.gov.br. O site do lgam é: 
www.igam.mg.gov.br. 

Finalmente, gostaria de agradecer à diretoria à qual o projeto Águas 
de Minas está vinculado, da Dra. Célia Fróes; à Fabrízia, Chefe da 
Divisão de Sistema de Informações; e a toda a equipe técnica do 
projeto Águas de Minas, equipe multidisciplinar formada por biólogos, 
químicos, engenheiro hídrico - atualmente temos até uma demógrafa 
fazendo tratamento estatístico dos dados. No mais, era isso que tinha 
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a apresentar. Muito obrigada a todos. 

- Durante a sua apresentação, procede-se à exibição de "si ides". 
O Sr. Presidente - Agradecemos a participação da Ora. Zenilde pela 

sua belíssima apresentação. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a Secretaria 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o Instituto Mineiro 
de Gestão das Águas - lgam -, o Fórum Mineiro de Comitês de Bacias 
Hidrográficas e o Crea-MG manifestam seus agradecimentos às 
autoridades que participaram desta reunião e convidam todos os 
participantes para a abertura da feira, no Hall das Bandeiras, a ser 
realizada logo após este encerramento. Poderão visitar estandes de 
comitês de bacias hidrográficas, de usuários das águas, de 
instituições do Sistema Estadual de Meio Ambiente e da Assembléia 
Legislativa. Convida, também, para os painéis a serem realizados à 
tarde, a partir das 14 horas, com os temas: "Água e educação: 
garantia para o futuro"; "Água, saneamento e saúde: inter-relação 
necessária"; e "Agência de bacia: regulamentação e implantação". 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença dos 

convidados e autoridades, e, cumprido o objetivo da convocação, 
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a 
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já 
publicada. Levanta-se a reunião. 

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 13' REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4' 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 

21/3/2006 
Presidência dos Deputados Fábio A velar, Laudelino Augusto e João 

Leite 
Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários -

Primeiro painel: Composição da Mesa - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras do Sra. Coordenadora dos Trabalhos - Palavras do Sr. 
Maurício Andrés Ribeiro - Palavras da Sra. ldarci Esteves Lasmar -
Palavras do Sr. Wagner Soares Costa - Esclarecimentos sobre os 
debates- Debates - Segundo painel: Composição da Mesa- Palavras 
da Sra. Maria Cristina de Sá Oliveira Matos Brito - Palavras do Sr. 
Coordenador dos Trabalhos - Palavras da Sra. Cristiana Ferreira 
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Jardim de Miranda - Palavras do Sr. Carlos Gonçalves de Oliveira 
Sobrinho - Palavras da Sra. Dóris Aparecida Garisto Lins -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Terceiro painel: 
Composição da Mesa - Palavras do Sr. Wilde Cardoso Gontijo Júnior -
Palavras do Sr. Valter Vilela Cunha - Palavras do Sr. Francisco José 
Lobato da Costa - Palavras do Sr. Mauro da Costa Vai - Palavras do 
Sr. Paulo Teodoro de Carvalho - Palavras do Sr. Coordenador 
Esclarecimentos sobre os debates - Debates . 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Destina-se esta reunião 

ao prosseguimento do 52 Fórum das Águas para o Desenvolvimento 
de Minas Gerais, com a apresentação dos seguintes temas: "Água e 
Educação: Garantia para o Futuro", "Água, Saneamento e Saúde: 
Inter-relação Necessária" e "Agência de Bacia: Regulamentação e 
Implantação". 

Primeiro Painel: Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os 

Exmos. Srs. Laudelino Augusto, Presidente da Comissão de Meio 
Ambiente desta Casa e Presidente da Frente Parlamentar Mineira de 
Defesa e Preservação das Águas; Maurício Andrés Ribeiro, Assessor 
da Secretaria-Geral da Agência Nacional das Águas - ANA -; a Exma. 
Sra. ldarci Esteves Lasmar, Diretora de Educação e Extensão 
Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável; o Exmo. Sr. Wagner Soares Costa, 
Gerente de Meio Ambiente da Federação das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais- Fiemg -, representando o Presidente, Robson Braga de 
Andrade; e a Exma. Sra. Sílvia Freedman Ruas, Presidente do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Entorno de Três Marias e Coordenadora dos 
Trabalhos. 

Passo a Presidência ao Deputado Laudelino Augusto, Presidente da 
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, e a coordenadoria dos 
trabalhos para a Sra. Sílvia Freedman Ruas, Presidente do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Entorno de Três Marias. Com a palavra, o 
Deputado Laudelino Augusto. 

Palavras do Sr. Presidente 
O Sr. Presidente (Deputado Laudelino Augusto) - Agradeço ao Sr. 
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2º-Vice-Presidente, Presidente desta reumao, Deputado Fábio 
A velar. Nossa saudação a todos. A maioria já esteve aqui, de manhã, 
e outros chegaram agora, a tempo de, juntos, fazermos esta 
importante soma para a sociedade, para as empresas, para o 
chamado poder público, para as ONGs, somando para solucionar as 
questões que envolvem a água, garantindo o presente e o futuro da 
nossa humanidade. Antes de passar para a exposição dos temas, 
para as apresentações e para os debates, passamos a palavra a 
Sílvia Freedman Ruas, que está compartilhando conosco a 
coordenadoria da Mesa, para sua considerações. 

Palavras da Sra. Coordenadora dos Trabalhos 
A Sra. Coordenadora (Sílvia Freedman Ruas) - Exmos. Srs. 

Presidente da Mesa, Deputado Fábio Avelar, em nome do qual 
cumprimento nossos colegas; Deputado Laudelino Augusto, nosso 
parceiro, gestor de recursos hídricos; todos os parceiros aqui 
presentes, comitês de bacias, ONGs, todos os amigos e irmãos em 
defesa da gestão hídrica do nosso Estado e, conseqüentemente de 
nosso país e do Planeta; é uma honra para mim estar aqui neste 
momento. 

Em breves palavras, gostaria de abordar a importância da educação 
na gestão de recursos hídricos. Acredito que evoluímos muito no 
processo de pensar como fazer educação ambiental. 

Meu entendimento era o de que existia uma educação ambiental à 
parte, e hoje aprendi que a educação ambiental é educação em todos 
os sentidos. Não existe uma educação paralela. Não conseguiremos 
ser educados apenas ambientalmente. Seremos educados 
comportamentalmente. Essa é uma questão de mudança de padrão. 

Tive a oportunidade de viver no Canadá há pouco tempo. Cheguei 
na semana passada e lá presenciei a gestão da educação ambiental, 
que conta com o total envolvimento emocional da população desde a 
infância. As crianças se envolvem com a reprodução dos peixes na 
prática: fazem a ovulação, verificam e transportam os peixes para as 
águas, fazem a recuperação dos rios, etc. As escolas trabalham a 
educação na prática, com um envolvimento ambiental. Isso me fez 
perceber que as crianças envolvidas nesse tipo de gestão estão 
comprometidas para sempre com esse processo. 

Trago aqui a mensagem de que é muito importante nos envolvermos 
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no processo de valorização da educação como um todo, para 
termos melhor gestão não apenas dos recursos hídricos, mas também 
do meio ambiente de forma geral. 

Agradeço muito a oportunidade. O Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Entorno da Represa trabalha nesse sentido. Agradeço também aos 
parceiros da gestão do Comitê, que são todos os órgãos do 
Legislativo e do Executivo, além da sociedade. Todos têm colaborado 
muito para os projetos da Agenda 21, que estamos elaborando a fim 
de construir uma educação ambiental única na bacia, cadastrar os 
usuários das águas, etc. Estamos realizando tudo em parceria com a 
Semad, o lgam, a Assembléia Legislativa, os organizadores, o Fórum 
Mineiro de Comitês e a sociedade. 

Deixo aqui um incentivo a todos nesta caminhada de mudança 
comportamental, de mudança de padrão de educação. Muito 
obrigada. 

O Sr. Presidente - Agradecemos à Sílvia, que está gestando uma 
nova vida. É a maravilha do liquido amniótico: 90% de água. 

Para falar sobre o tema "Água e Educação: Garantia para o Futuro", 
a Presidência passa a palavra ao Sr. Maurício Andrés Ribeiro, 
assessor da Secretaria-Geral da Agência Nacional de Águas - ANA -, 
que disporá de 20 minutos para sua exposição. 

Palavras do Sr. Maurício Andrés Ribeiro 
Sr. Presidente, demais membros da Mesa, participantes do 5º Fórum 

das Águas para o Desenvolvimento de Minas Gerais, em primeiro 
lugar, quero agradecer o convite para falar sobre "Educação e Água: 
Garantia para o Futuro". O tema a mim sugerido foi "Educação e 
Gestão do Conhecimento na Conservação e Preservação das Águas", 
e quero situá-lo no contexto mais amplo do decênio mundial de Ação 
Água para a Vida, que foi instituído no âmbito das Nações Unidas, de 
2005 a 2015, e também no contexto da Década Brasileira da Água, 
instituída por decreto no ano passado, cobrindo também os anos de 
2005 a 2015. 

Considerando-se esse quadro, quero discorrer sobre a educação e o 
foco na questão cultural, como tive oportunidade de falar rapidamente 
hoje pela manhã. O tema do Dia Mundial da Água, instituído pela ONU 
e, neste ano, coordenado pela Unesco, é "Água e Cultura". Foi muito 
oportuno escolhê-lo. A cada ano, quando as Nações Unidas definem a 
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Semana da Água e o tema a ser comemorado no dia 22 de março, 
escolhe-se um aspecto específico, e o ano de 2006 é dedicado a esse 
tema. 

Essa citação surgiu no 3º Fórum Mundial da Água, realizado em 
2003. No México, está ocorrendo, nesta semana, o 4º Fórum. 

Na declaração ministerial que resultou do 3º Fórum Mundial da 
Água, em 2003, sobre água e diversidade cultural, a Unesco afirmava: 
"Levando-se em conta o papel fundamental que desempenha na vida 
da sociedade, a água tem uma forte dimensão cultural. Sem 
compreender e estudar os aspectos culturais dos problemas ligados à 
água, será impossível chegar a uma solução durável.". 

A Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura. Quando se fala em educação para as águas, para 
gestão das águas, é necessário que essa educação seja iluminada 
por conhecimentos das ciências, mas não apenas das ciências exatas 
ou biológicas, como é o caso da hidrologia e da biologia, ciências que 
oferecem uma base de conhecimentos para serem trabalhados no 
âmbito da conscientização das pessoas, mas também das ciências 
humanas, sociais - antropologia, letras, artes. Todos esses campos do 
conhecimento oferecem um manancial importante de informações e 
de saberes que podem ser trabalhados no âmbito da educação, seja 
ela formal ou informal. Outro manancial de informações para a 
educação são as informações técnicas, quando se tem acesso às 
cartilhas sobre a questão ambiental que transmitem informações do 
tipo: se você deixar uma torneira pingando durante um ano, há o 
desperdício de tantos mil litros de água; se tomar banho com o 
chuveiro ligado durante tantos minutos, qual a quantidade de água 
que desce pelo ralo. Esse tipo de informação contribui para a 
conscientização das pessoas, principalmente aquelas que estão 
interessadas em economizar na conta de água. Elas se sensibilizam e 
passam a ter uma base de conhecimento para tomar atitudes e ajustar 
os comportamentos em função do que querem. 

Além das ciências e das técnicas, incluindo as humanas e as 
sociais, é importante atribuir ao trabalho da educação os saberes 
culturais. Tudo que faz parte da sabedoria que vem de longos tempos, 
que se perdeu e se desvalorizou, deve ser resgatado. Hoje em dia, 
uma das coisas mais importantes no campo da biodiversidade, por 
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exemplo, é o conhecimento tradicional dos povos indígenas, das 
populações que convivem, no seu dia-a-dia, com o ambiente natural e 
conhecem os poderes medicinais, curativos e nutritivos das plantas. 

Em relação à água, existe um importante manancial de informações 
nos saberes culturais tradicionais, que deve ser valorizado. Enfatizo a 
importância de, além das informações técnicas e científicas, 
incorporar o conhecimento social, a cultura erudita das academias e a 
cultura popular. 

Quando se fala em água e cultura, que é o tema do Dia Mundial da 
Água deste ano, poderíamos trabalhar em vários campos; por 
exemplo, o campo da palavra. Ontem foi criado em São Paulo o 
Museu da Língua, valorizando o nosso idioma e informando o 
significado das palavras. As águas e as artes também são um aspecto 
importante, porque, por meio das artes, muitas vezes não se 
transmitem conhecimentos e apenas racionais e intelectuais, mas 
mobilizam-se as emoções, a sensibilidade das pessoas, que é 
fundamental para desencadear processos de mudanças de 
comportamento e atitudes. Outro aspecto são as tradições religiosas, 
que tinham uma conotação sagrada, aspectos ligados à mitologia, 
vinda de milênios. No passado a água era tida como símbolo da 
pureza, da fertilidade. 

A produção acadêmica, principalmente em ciências humanas e em 
letras, também é um manancial importante. 

No campo das artes, temos escritores como Guimarães Rosa, que, 
no romance "Grande Sertão: Veredas", trata muitas vezes desse 
tema. Tão logo os portugueses chegaram ao Brasil, o primeiro 
documento escrito produzido foi a carta de Pero Vaz de Caminha, 
que, em vários momentos, faz menção às águas, aos rios, ao que 
encontrou na natureza que o impressionou. Da mesma forma, os 
ancestrais indígenas valorizavam esse aspecto da natureza. 

Na poesia, na literatura de cordel, na música, nas artes cênicas, nas 
artes visuais - cinema, fotografia e pintura - e na arquitetura, levando-
se em conta que o ordenamento do espaço, a criação, a construção 
das cidades também é uma manifestação cultural - Ouro Preto e as 
demais cidades históricas, patrimônios culturais da humanidade, 
inclusive Brasília, confirmam isso-, também há várias manifestações. 

Antes dos portugueses, nossos antepassados tinham uma série de 
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palavras para designar as águas. "Bambuí": o rio dos bambus; 
"itamarati": água entre pedras soltas; "itinga": água branca; "paraíba": 
rio imprestável, ruim para navegação; "paraibuna": rio muito fundo, 
escuro; "paraopeba": rio de águas rasas, rio raso; "pitangui": rio das 
crianças; "uberaba": água brilhante. São significados que recuperamos 
do tupi-guarani, das línguas que nos antecederam no ambiente 
geográfico do Brasil. 

Em Minas, há cerca de 100 Municípios cujos nomes têm origem na 
água, entre eles rios, como Ribeirão das Neves, Rio Acima, Lagoa 
Santa e Carmo da Cachoeira. No Nordeste, temos o Brejo das Almas. 
Temos Arroio, Foz do Iguaçu, ou seja, uma série de denominações 
geográficas que atestam a importãncia da água para a população que 
vive na região. 

Na língua portuguesa, há várias expressões: "colocar água na 
fervura"; "ir por água abaixo"; "água mole em pedra dura tanto bate até 
que fura"; "tirar a água do joelho"; "água-que-passarinho-não-bebe"; 
"dar água na boca"; e "mudar da água para o vinho". Se abrirmos os 
grande dicionários, encontraremos uma infinidade de expressões. 

Na ANA, iniciamos um acervo de conhecimentos sobre a água. 
Recebemos coisas interessantes como folhetos da literatura de cordel, 
colocando a água como um bem de todos e tratando da luta pelas 
adutoras. Recebemos, ainda, a tese do João Batista Santiago 
Sobrinho, do curso de Letras da UFMG, defendida em 2003, que se 
chama "Imagens da Água no Romance 'Grande Sertão: Veredas', de 
João Guimarães Rosa". Uma das frases do livro é: "Perto de muita 
água, tudo é feliz". Na saga, encontramos uma infinidade de menções 
à água. 

Na poesia, Manoel de Barros, no Pantanal, escreveu um livro 
chamado "Guardador de Águas"; Mário Quinta, no Sul, tem um livro 
chamado "Água". Outros poetas, como Manuel Bandeira e João 
Cabral de Melo Neto, possuem produções ligadas ao tema. Na 
música, começamos pelo Hino Nacional, no verso: "Ouviram do 
lpiranga as margens plácidas". No idioma tupi, "ipiranga" significa rio 
de águas vermelhas. 

Na "Aquarela do Brasil", diz-se: "as fontes murmurantes, onde eu 
mato a minha sede". Grandes músicos e compositores brasileiros 
trabalharam com o tema da água. O cinema também traz um 
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manancial de informações para serem trabalhadas nas escolas. No 
Festival Internacional de Cinema Ambiental em Goiás, cerca de 15 
filmes cujo tema é a água foram premiados. No paisagismo, temos a 
vista do Lago Paranoá, em Brasília; do Palácio do ltamaraty, com as 
obras de Niemeyer e Burle Marx, que faz uso intenso da água em seu 
trabalho; as Lagoas da Pampulha e Rodrigo de Freitas; e cidades 
como Veneza, que está à beira da água. 

Outro aspecto da questão da água e da cultura são as tradições 
religiosas. Já mencionei os poderes purificadores e sagrados da água; 
as divindades, como Afrodite, que nasceu da espuma do mar, e 
Netuno, deus romano dos oceanos. Na tradição hindu, há uma série 
de ritos e mitos relacionados com as águas, como os banhos no Rio 
Ganges, considerado sagrado. Na tradição cristã, há o Gênesis, onde 
está escrito: "O sopro e o espírito de Deus pairavam sobre as águas"; 
e as narrações sobre os dilúvios, o batismo cristão e sua simbologia 
de purificação. Nas tradições afro-brasileiras, lemanjá e Oxum são 
algumas das divindades associadas a esse tema. Na tradição 
indígena brasileira, a seguinte frase de Marcos Terena é significativa: 
"Nós, os povos indígenas, sempre soubemos o valor da água para 
beber, para limpar a pele e para higienizar. Sempre celebramos as 
danças da chuva". Há uma série de manifestações em várias 
civilizações relacionadas ao tema da água, que podem ser 
resgatadas, organizadas e disponibilizadas para a educação. 

A ANA, nesse contexto do ano da água e da cultura, criou, por meio 
de uma portaria, um grupo para organizar o trabalho com o tema e a 
inserção dessa dimensão cultural em projetos, atividades e eventos, 
como as semanas da água, premiações, programação editorial, 
cooperação técnica, etc. Em Brasília, está sendo criado o Museu 
Internacional das Águas, projeto de Oscar Niemeyer, no parque da 
cidade de Brasília. Todo esse acervo de conhecimentos pode ser 
disponibilizado para locais de visitação pública. 

A água também é tema transversal extremamente rico para ser 
trabalhado em várias disciplinas escolares, como ciências, geografia, 
educação artística, português, línguas, matemática, educação física e 
história. Cada disciplina tem seu espaço para trabalhar com o 
conteúdo. 

A proposta que estamos discutindo internamente na ANA e que, se 
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aprovada, será disponibilizada é organizar, no Centro de 
Documentação, um acervo de informações alimentado pela ANA e 
pelos demais parceiros sobre as várias manifestações culturais 
ligadas à água, para ser aplicado com várias finalidades: divulgação 
pública no "site" da ANA na internet, em programas de educação 
formal, em programas de comunicação no rádio e na televisão, em 
eventos, exposições e publicações. Uma série de produtos poderá sair 
da editoração e da seleção desse acervo, que já está sendo 
constituído e do qual mostrei apenas algumas referências. 

Para concluir, convido todos a pensar na questão das águas, nessa 
agenda cultural das águas. Não pensem apenas nas agendas 
econômica e social, na água como mercadoria, como valor de troca; 
pensem também nessa agenda, que pode ser muito valiosa para 
complementar todos os processos de comunicação, educação, 
mobilização e sensibilização para a gestão das águas. 

A gestão das águas, tratada de forma mais integral, holística, 
deverá, além de fazer uso das informações técnicas da engenharia, 
da biologia, etc., abrir espaço para esse importante campo de 
percepção e de expressão, o da cultura e das artes. 

Esse é o meu recado. A ANA está à disposição de todos que 
possam contribuir para alimentar esse acervo. Serão bem-vindas as 
contribuições. Obrigado. 

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de 
"slides". 

Palavras da Sra. ldarci Esteves Lasmar 
Sr. Presidente, demais membros da Mesa, senhoras e senhores, 

acredito que o tema "Água e Educação" esteja sendo apresentado 
num momento muito pertinente. Diversos painéis colocam um foco de 
luz sobre dois grandes desafios, entre tantos da atualidade: água e 
educação. 

Tenham certeza de que se trata de dois grandes desafios: a água, 
bem público de valor econômico, essencial à vida; e a educação, aqui 
considerada educação ambiental, comprometida com mudanças de 
valores e atitudes e contribuindo para a formação do sujeito ecológico. 
Trata-se de um modelo ideal de sujeito que aposta nas possibilidades 
de mudanças em termos coletivos tanto em estilo de vida, quanto em 
transformações na vida pessoal. 
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Na verdade, neste painel, não pretendo trazer nenhum modelo 

para trabalhar água e educação, nenhuma resposta pronta. Antes de 
me definir pelos rumos que daria à minha fala, pensei muito e 
considerei que, pela minha experiência com trabalho em educação 
ambiental em diversos lugares e pelas conversas com muitos 
segmentos da sociedade, deveria abordar a educação ambiental num 
problema mais corriqueiro, numa fala que se tornou comum em 
grande parte da sociedade. Talvez isso não aconteça aqui entre os 
senhores e as senhoras, que dispõem de grande experiência, mas há 
uma fala bastante corriqueira e que nos traz certa preocupação: 
aposta-se na formação ambiental de crianças e jovens apenas na 
escola. 

A fala normal acaba sendo esta: a criança e o jovem são a 
esperança da transformação da sociedade, porque o adulto já 
cristalizou seus pensamentos e é uma pessoa difícil de mudar. Seus 
comportamentos, valores e atitudes já estão cristalizados. Trabalhar o 
adulto é muito difícil; então, vamos nos voltar para o foco prioritário da 
educação ambiental nas escolas, assentada fundamentalmente no 
trabalho de professores e alunos. 

É lógico que não estamos duvidando da importância da escola como 
instância formadora de cidadãos, e muito menos da importância da 
formação de crianças e jovens como investimento no futuro. Estamos 
querendo "colocar o dedo" no que não é dito, no que está nas 
entrelinhas, que, de certa maneira, reflete uma forma de compreensão 
dos problemas ambientais e nos mostra uma postura de resistência 
das pessoas em tornarem-se co-responsáveis pela defesa da 
qualidade de vida. Então, fazer a transferência da responsabilidade da 
educação ambiental para a educação escolar é uma forma de resolver 
o problema. 

Fazemos uma indagação: a educação ambiental realizada nos 
diversos níveis das unidades escolares será suficiente para 
garantirmos um processo contínuo e permanente de criação de novas 
atitudes e comportamento entre os membros da sociedade, visando à 
sustentabilidade socioambiental? 

Lançamos ainda outra pergunta: onde fica a co-responsabilidade 
dos segmentos da sociedade para a realização da educação 
ambiental fora do contexto institucional escolar, que inclui crianças, 
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jovens, adultos, agentes locais, donas de casa, produtores rurais, 
líderes religiosos e comunitários, empresários, comerciários, enfim, 
todos os segmentos da comunidade? E onde fica também a co-
responsabilidade dos responsáveis pelos meios de comunicação de 
massa e dos sistemas de informação, visando ampliar a 
conscientização pública dos membros da sociedade? 

Não há como pensar em um público privilegiado ao qual a educação 
ambiental deva destinar-se. O público da educação ambiental, 
enquanto prática social, é toda a sociedade, constituída pelos seus 
membros individuais e coletivos, em todas as faixas etárias. A 
educação ambiental possui uma dimensão cotidiana, feita no dia-a-
dia, continuamente. Isso nos leva à necessidade de generalizá-la para 
o conjunto da sociedade. E, para realizar a educação ambiental de 
forma ampla, é necessária a construção de ambientes educativos de 
conscientização, onde, citando Paulo Freire, possa acontecer a 
reflexão e a ação dos homens sobre o mundo, para transformá-lo. 

Cito Mauro Guimarães, autor de livros de educação ambiental, o 
qual fala que o ambiente educativo de conscientização não é o espaço 
físico escolar, mas constitui-se nas relações que se estabelecem entre 
a escola e a comunidade, entre a comunidade e a sociedade, e entre 
os membros da comunidade e da sociedade entre si; é um movimento 
complexo de relações. 

Ele esclarece um pouco mais quando diz que a conscientização é 
um processo do indivíduo, mas de um indivíduo a partir de si em 
relação com os outros, que exterioriza o que está interiorizado em sua 
consciência em forma de ação. A conscientização é a consciência em 
ação. 

Se falamos de co-participação e de conscientização, precisamos 
falar também de participação. Daremos destaque à participação como 
um dos eixos estruturantes das práticas de educação ambiental, por 
ser um instrumento de fortalecimento da sociedade civil, essencial 
para a transformação das relações entre sociedade e ambiente. 
Participar é promover a cidadania. No ambiente pedagógico de 
conscientização, co-responsabilidade e participação, promoveremos a 
participação da cidadania, tão necessária para a gestão das águas. 

F alar de águas é falar de um todo em perfeita relação com os outros 
elementos que lhe conferem a existência: as diferentes formações 
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vegetais, os solos, a geologia, o relevo. As águas não existem por si 
só, necessitam que essa relação seja mantida. Então, faz-se 
necessana a educação ambiental comprometida com as 
transformações individuais e coletivas, instituindo novos modos de 
ser, de compreender, de posicionar-se ante os outros e si mesmo, e 
enfrentando os desafios e as crises socioambientais do tempo em que 
vivemos. 

Gostaria de falar também sobre os comitês de bacia. Fiz um 
apanhado das posições de Novaes e de Jacobi, as quais considero 
muito interessantes. Eles afirmam que os comitês de bacia 
hidrográfica mostram eficiência quando cumprem os seus objetivos de 
garantir a quantidade e a qualidade das águas na bacia e também 
quando conseguem atuar como fórum democrático e participativo. 
Para que assim seja, a participação da sociedade civil precisa ser 
constantemente atualizada e motivada, porque é dependente do 
desenvolvimento de uma cultura de aprendizagem para o 
aperfeiçoamento das organizações colegiadas. Faz-se necessário o 
crescimento da consciência de co-responsabilidade dos membros da 
sociedade civil para dividir com o poder público as tarefas da gestão 
das bacias hidrográficas. À medida que a sociedade participa, ela se 
educa e se responsabiliza pelas decisões tomadas. 

Nesse raciocinio, os comitês de bacia hidrográfica podem se tornar, 
como se refere José Matarezzi, espaços e uma estruturas 
educadores, que contenham em si o potencial de provocar 
descobertas e reflexões individuais e coletivas, sem perder o foco de 
seus objetivos e de suas competências. O que torna um espaço e 
uma estrutura educadores é a intencionalidade educadora. Tanto mais 
participativo e transparente, enunciando seus objetivos e intenções, 
maior será o seu potencial educador. 

Como espaço e estrutura educadores, apontamos a Comissão 
lnterinstitucional de Educação Ambiental de Minas Gerais e as 
Comissões lnterinstitucionais de Educação Ambiental criadas em 
várias mesorregiões do Estado. 

Quando digo Comissão lnterinstitucional de Educação Ambiental, 
refiro-me a algo praticamente novo. Trata-se de um colegiado 
estadual, paritário, participativo, que tem como missão mais ampla 
propor as diretrizes da Politica Estadual de Educação Ambiental de 
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Minas Gerais e a implementação do Programa de Educação 
Ambiental de Minas Gerais. 

Tem também como missão coordenar, interligar e planejar as 
atividades relacionadas à educação ambiental do Estado. A sua 
gestão é integrada entre Secretarias Municipais e Estaduais de 
Educação e Secretarias Estaduais e Municipais de Meio Ambiente. 

Essas comissões revestem-se de grande importância ao agregarem 
os diversos setores das instituições públicas e privadas. As Cieas 
regionais e a Ciea do Estado constituirão uma força potencializadora 
para fazer crescer e sedimentar o enraizamento da educação 
ambiental nos Municípios do Estado e interagir com outras 
organizações sociais, buscando formar uma teia de relações. 

Comentarei o mapa que aparece para vocês. Como se vê, temos 
uma regionalização das comissões inter-institucionais de educação 
ambiental. 

Se temos comitês de bacia que, por conter potencial, passam a 
exercer um papel educador, se temos a Comissão lnterinstitucional de 
Educação Ambiental, as ONGs, os órgãos públicos, as associações e 
tantos projetos que se apresentam de forma fantástica, como 
presenciamos, a gestão das águas, que depende da responsabilidade, 
da participação cidadã e da consciência da participação, poderá 
avançar um pouco mais. Obrigada. 

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de 
"slides". 

Palavras do Sr. Wagner Soares Costa 
Senhores membros da Mesa, senhoras e senhores, boa tarde. Em 

primeiro lugar, apresento-lhes as desculpas do Dr. Robson Andrade. 
Durante a manhã de hoje, surgiu um imprevisto, portanto, 
infelizmente, ele não pôde comparecer a este evento. Era seu desejo 
estar aqui por entender que o tema "Educação e Água: Garantia para 
o Futuro" é muito importante. A Fiemg tem trabalhado bastante para 
valorizar a água junto às indústrias mineiras. 

Trataremos de dois aspectos, um deles é a educação. O Brasil tem 
avançado muito no tocante à escolarização das gerações. Todavia 
tem trazido uma herança educacional fraca, que data de muito tempo. 
Em 1992, o IBGE informou a existência de 16,4% de analfabetos. Em 
2002, esse número baixou para 1 0,9%, o que demonstra que o País 
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avançou, tendo em vista a agregação de pessoas escolarizadas ao 
processo. Entretanto, no que se refere à qualidade, encontramos 
algumas dificuldades. 

Observamos que o saneamento ainda é uma questão muito forte. 
Esse problema é mais grave no caso de crianças e adolescentes, 
cujas mães têm pouca escolaridade e ocupam áreas degradadas, 
onde falta saneamento. Como se nota, a questão do saneamento se 
relaciona à pouca escolaridade das famílias. 

No cenário nacional, notamos má distribuição de renda, que se 
soma à baixa escolaridade da população, e ainda há pouca educação 
ambiental. Temos duas faces da mesma moeda: a produção de bens 
e o consumo de água. 

Em tudo o que produzimos, em algum momento, utiliza-se a água. 
Na produção, usamos essa água como insumo, matéria-prima, na 
higienização das instalações, no consumo humano ou animal, na 
higienização e no preparo dos alimentos. Em todos esses usos, 
observamos desperdício e mal uso da água, o que acarreta perdas 
econômicas, enfraquecimento e empobrecimento do meio ambiente e 
muito sofrimento. 

Aqui explicamos a transparência anterior. Vemos o consumo de 
água para produzir alguma coisa. Não sabemos quanto gastaríamos 
para se produzir um ovo. Segundo a Crespo, seriam gastos 160 litros, 
mas, antes de vir para cá, encontrei outros números mais altos. Na 
verdade, vemos que, para produzi-lo, gasta-se muita água. 

Como é o nosso consumo? Como estamos estruturando o nosso 
consumo de bens e de serviços? O problema não é apenas na 
produção; é também no consumo da água. Como mudar esse 
cenário? Vemos dois elementos de muita importância: um, de longo 
prazo. Estamos tratando de tendências que têm raízes históricas e 
profundas e que se refletem no nosso presente. 

O presente precisa ser alterado. Se alterarmos o presente, ele se 
estenderá para o futuro. Essa alteração não se realiza em curto prazo, 
principalmente porque precisa-se de mudança de mentalidade, o que 
não acontece num estalar de dedos. A mudança de mentalidade é 
importante para interagirmos com a fatalidade de um futuro 
problemático. Alterar o futuro implica alterar o presente, agir de outra 
forma, reverter condutas que precisam ser apropriadas no futuro. 
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Como faremos isso? Somente com a educação, a informal, aquela 

da nossa casa, do dia-a-dia das práticas sociais, e a formal, ensinada 
nas escolas. A escolarização no Brasil melhorou, mas ainda está 
muito fraca em termos de qualidade educacional. 

Educação Ambiental tornou-se matéria obrigatória nos currículos 
escolares quando se implementaram os parâmetros curriculares 
básicos. Todavia não temos condições de saber se está sendo 
implementada, pois ainda não temos condição de implementar os 
currículos básicos da escola básica. 

Para melhorar isso, teríamos que trabalhar na formação dos 
professores, na capacitação dos formadores. Por quê? Porque a 
educação ambiental está muito centrada na educação básica e um 
pouco na educação média. Entretanto, não temos visto isso na 
educação superior. Vemos ainda professores de engenharia ensinar a 
tecnologia da engenharia sem estarem preocupados com o resultado 
da aplicação da tecnologia. É preciso aprimorar esse processo. 

Precisamos aprimorar o processo. Quais seriam os focos dessa 
educação ambiental? Sensibilização, compreensão, cidadania, 
responsabilidade social, competência, prática de ação e 
empoderamento, que vem da palavra "empowerment", que significa 
dar à pessoa condição para tomar uma atitude própria, ou seja, que, 
ao invés de permanecer esperando, possa agir por conta própria. 

Como as empresas podem utilizar a educação ambiental? Como 
estamos trabalhando com isso? Quando trabalhamos com educação 
ambiental na empresa, trabalhamos com mudanças comportamental e 
cultural dos empregados. Tentamos mostrar-lhes os aspectos e os 
impactos da operação realizada por eles. Também mostramos a todos 
os membros da empresa que a responsabilidade ambiental não é 
apenas de um setor da empresa, mas de cada um de seus 
operadores. Aplicamos a educação ambiental no treinamento do 
pessoal para a implementação da norma ISO 14.001, visando à sua 
certificação, por meio da boa relação entre a comunidade, o governo e 
as ONGs. 

As pequenas e médias empresas ainda têm grande dificuldade de 
atuar com a educação ambiental. Todavia as grandes empresas 
possuem programas próprios e capacitação de professores 
complementar ou suplementar à educação que o governo apresenta. 
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Atualmente a empresa que não considera o meio ambiente como 
um negócio estratégico perde mercado e deixa de ser competitiva na 
prevenção da poluição, na mensuração e no controle da poluição e na 
implantação e sustentação do SGA. 

Educação e responsabilidade devem ser compartilhadas, para que 
haja uma garantia de futuro. Como pode ser feito esse 
compartilhamento? As empresas devem internalizar as práticas que 
alterem os atuais padrões de degradação, desperdício e 
obsolescência e deve haver uma atuação complementar ou 
suplementar, junto ao poder público, na educação formal e informal. 
Acreditamos que o poder público deve ter a mesma responsabilidade 
que as empresas naquilo que é diretamente administrado pelo Estado. 
Além disso, deve haver um programa de capacitação e melhoria da 
qualidade do ensino e, se possível, estabelecer incentivos para a 
adoção de práticas melhores para as pequenas e as médias 
empresas. No caso do meio científico, deve-se produzir 
conhecimentos que estejam de acordo com essa situação de redução 
do consumo. Quanto à população, é preciso mudar de atitude. A mídia 
é muito importante e deve transmitir essa informação para dar 
embasamento à educação ambiental. 

Segundo Garret, o cidadão precisa ler e escrever, compreender e 
usar os números, compreender e usar, de modo sustentável, os 
sistemas ambientais. Isso só pode ser feito se houver 
responsabilidade compartilhada. Obrigado. 

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de 
"slides". 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Daremos início à fase de debates. Informamos ao 

Plenário que os participantes poderão formular perguntas aos 
expositores. As questões poderão ser encaminhadas por escrito ou 
oralmente, mediante inscrição prévia. Para agilizarmos o debate, 
solicitamos aos participantes que se identifiquem, sejam objetivos e 
sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada 
participante disporá de até 3 minutos para fazer sua intervenção, 
sendo garantido o mesmo tempo para as respostas. 

Debates 
O Sr. Presidente - Já existem alguns inscritos. O Sr. Nísio de Souza 
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Armani, do Crea-MG e da Abimec-MG, faz uma pergunta à Sra. 
ldarci Esteves Lasmar: "Poderíamos redefinir, denominar a educação 
ambiental como uma forma mais ampla de educação socioeconômica 
ambiental?". Trata-se de uma sugestão e, ao mesmo tempo, de uma 
pergunta. Com a palavra, a Sra. ldarci Esteves Lasmar. 

A Sra. ldarci Esteves Lasmar- Sabemos que a educação ambiental, 
segundo vários autores, é como se fosse um guarda-chuva em que 
cabem várias denominações. Dependendo da concepção e da visão 
de mundo que as pessoas têm, há várias abordagens. A sua sugestão 
é a de destacar o econômico. De acordo com a minha visão, a 
educação socioambiental, numa postura crítica que começa com a 
transformação do próprio indivíduo que vive em sociedade e que 
estende essa condição ao próximo, que, por sua vez, tem uma visão 
bem ampla, porque pode ser também a própria natureza ... É uma 
transformação que vai acontecendo na concepção freiriana de 
reflexão e ação, em que você reflete para a ação, e essa ação 
provoca mais reflexão. Nesse movimento, você vai transformando o 
mundo. Dessa forma, para mim, o econômico estaria nesse esquema. 
Não sei se respondi à sua pergunta. 

O Sr. Presidente - Obrigada, Sra. ldarci Esteves Lasmar. Há um 
lembrete do Sr. Mário Dantas, do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio 
Verde, dirigida à Sra. ldarci. (- Lê:) 

"Apenas lembrar que a Unesco instituiu a Década da Educação para 
o Desenvolvimento Sustentável." O senhor se dirigiu a ela para algum 
comentário? (- Pausa.) Sra. ldarci, a senhora deseja tecer algum 
comentário? 

A Sra. ldarci Esteves Lasmar- Sr. Mário Dantas, meu grande amigo 
de Três Corações e um dos grandes impulsionadores da Comissão 
lnterinstitucional da Mesorregião Sul de Minas, preferiria que 
comentasse sobre o assunto. Na verdade, não há ninguém mais 
competente para isso. Talvez não soubesse nem fosse capaz de 
repassar aqui uma síntese de informações, diferentemente do senhor. 
Repasso-lhe o comentário e o convido para responder à sua própria 
pergunta. 

O Sr. Mário Dantas - Apresentei esse lembrete porque, na semana 
passada, em uma reunião em Varginha, eu estava traduzindo um 
artigo da Unesco que se referia a esse assunto. Achei-o muito 
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interessante. Não havia escutado ninguém falar sobre isso no Brasil. 
Ela instituiu, em 2005, essa Década da Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável, mostrando que a educação é um pouco 
mais do que simplesmente educação ambiental, pois é uma mudança 
radical em todos os paradigmas educacionais. O Japão, a China e a 
Alemanha, que, aliás, está bem mais avançada nesse setor, são 
países que têm um Ministério mais dedicado para mudar todo o 
sistema educacional em função do desenvolvimento institucional. 
Portanto, quis lembrá-los disso, pois é importante pensarmos um 
pouco mais. Realmente será uma mudança radical, se pensarmos não 
somente na educação ambiental. Aliás, já seria muito, pois não temos 
nem educação ... No nosso país, presenciamos isso, mas o governo 
não demonstra nenhum esforço para melhorar a educação, quanto 
mais a educação para o desenvolvimento sustentável e a ambiental. 
Não entendo isso. Obrigado. 

O Sr. Antônio Eustáquio Vieira - Sou conhecido como Tonhão. 
Presido o Movimento Verde de Paracatu e sou Conselheiro do Fundo 
Nacional do Meio Ambiente e do Comitê do São Francisco. Gostaria 
de tecer um comentário e que o Dr. Maurício Andrés, velho 
companheiro, fizesse sua avaliação a respeito dele. 

Há alguns anos, militamos nessa história de educação ambiental e 
não temos visto nenhum fruto desse trabalho. 

Acreditamos que isso seja muito complicado, porque, enquanto 
falamos sobre meio ambiente, estamos vendo o total 
descomprometimento das elites do poder, dos meios de comunicação 
e de outros meios com relação a esse segmento. 

Como falaremos em meio ambiente, em qualidade de vida, com a 
televisão aberta fazendo o que quer, 24 horas por dia, além de as 
autoridades estarem totalmente descomprometidas? Como falar em 
educação ambiental, se os administradores eleitos pela sociedade 
para administrar os bens públicos, os nossos sonhos, ansiedades e 
demandas deixam as cidades serem tomadas por lixo, esgoto, etc.? 

Na realidade, acredito que educação ambiental não existe, nunca 
existiu nem existirá. O que precisa haver é um comprometimento com 
as questões ambientais de toda a sociedade. Os administradores 
públicos são os primeiros que devem ser educados para levarem isso 
para a sociedade. É claro que essa busca deve vir do seio da 
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sociedade, para então retornar, via administradores, para ela. Muito 
obrigado. 

O Sr. Maurício Andrés Ribeiro - O Antônio Eustáquio tem razão. Às 
vezes, os resultados demoram muito a acontecer, mas nós, que 
trabalhamos, há algumas décadas, com meio ambiente e, agora mais 
recentemente, com recursos hídricos, observamos que houve um 
gradual deslocamento de uma questão que era muito periférica, 
marginal, há 20 ou 30 anos, e que hoje está adquirindo mais 
centralidade, até porque muitos estão sentindo na pele as mudanças 
climáticas, o desconforto que isso traz, os eventos críticos que estão 
ocorrendo, como secas, enchentes, etc. Então, a própria percepção 
da realidade está impondo uma mudança de visão. 

Enxergo hoje uma consciência e uma discussão maior sobre essas 
questões em várias profissões e atividades que, há algumas décadas 
atrás, estavam totalmente alheias a esses temas. Inclusive o campo 
empresarial, das engenharias, tem-se aprofundado neles cada vez 
mais. 

É verdade que os resultados mais evidentes custam a aparecer. 
Lembro-me de que, por exemplo, na Rio+5, quando houve aquela 
avaliação sobre a Rio 92, já foi possível mapear, no Brasil mesmo, 
várias práticas locais que estavam ocorrendo e com resultados locais 
bem visíveis. Isso foi levantado e cadastrado já naquela época. 

De fato, trata-se de um processo longo. Se falamos em gestão das 
águas, os resultados aparecerão, talvez, em anos ou décadas. A 
própria água nos ensina isso: "Água mole em pedra dura tanto bate 
até que fura". Um dia essa consciência irá transformar-se em atitudes 
e comportamentos. Há instrumentos para que essa mudança 
aconteça. A nossa lei de recursos hídricos, que é de 1997 - portanto, 
fará 1 O anos em 2007 -, dispõe de vários instrumentos que vão 
ajudando a modificar comportamentos. A cobrança pelo uso da água, 
por exemplo, é um desses instrumentos educativos, mesmo 
penalizando o bolso. A água desperdiçada usada de forma 
inadequada, tem um custo mais alto; e os agentes, tanto as empresas 
quanto os cidadãos, passam a economizar mais. 

Diria, então, Tonhão, que essa é uma luta em que não se podem 
esperar muitos resultados imediatos, mas que exige muita 
perseverança. 
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O Deputado Domingos Sávio - Meu prezado amigo coordenador 

deste debate, que também preside a nossa Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais, debatedores e debatedoras presentes, 
todos os que atenderam ao chamamento para participar deste fórum 
importantíssimo para todos nós, de Minas Gerais e do País. A questão 
da água é fundamental. A Assembléia vem mantendo esse 
compromisso, já no 5º Fórum. 

Antes de dirigir uma pergunta à Prolª ldarci, farei uma breve 
consideração, porque minha pergunta terá um tom prepositivo, para 
que minha sugestão possa ser parceira na implementação, junto à 
Secretaria de Meio Ambiente. Quando discutimos uma situação tão 
séria como as questões ambientais e a questão da água, em alguns 
momentos nossa atitude de indignação leva-nos a uma cobrança traz 
o risco da generalização, nivelar por baixo. Temos de ter um certo 
cuidado para não premiar os irresponsáveis, ao pegarmos pessoas 
sérias e nivelarmos por baixo. Quando falamos em administradores 
públicos, tem-se a impressão de que ninguém faz nada, de que não 
há absolutamente nenhuma atitude. Sabemos que não é bem assim. 
Precisamos estar muito mais ocupados com cobranças, denúncias e 
críticas que com aplausos. Não há dúvida de que nossa missão nos 
exige que sejamos implacáveis na cobrança por ações mais concretas 
de respeito ao meio ambiente, em especial no que se refere às águas, 
à sua preservação, ao seu bom uso, à preservação dos lençóis 
freáticos. 

Aproveito para cumprimentar o Deputado Laudelino Augusto que, 
com toda a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, é 
parceiro nessa luta. Lutamos pelos aterros sanitários. Junto a vários 
Prefeitos, eu mesmo já tive a oportunidade de buscar recursos para 
viabilizar a implementação de aterros sanitários. Muito antes do que 
se previa, chegaremos a 100% em Minas Gerais. Temos muita 
estrada pela frente, e isso tem ligação direta com as águas. Minha 
consideração, professora, vai na questão fundamental do 
comprometimento. É preciso que haja muito comprometimento. É 
preciso que haja envolvimento das partes - poder público, sociedade, 
usuário. Aí, quero referir-me a uma parcela significativa dos usuários, 
uma parcela que estará absolutamente aberta a receber as 
orientações e a partilhar das preocupações, que são os produtores 
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rurais. Vejo a necessidade de um outro tipo de abordagem. Sou 
produtor rural, profissional da área rural e hoje represento o povo da 
minha região e de Minas Gerais nesta Assembléia. Vejo que seria 
necessário estabelecer um trabalho de maior parceria, uma educação 
mais dirigida em parceria com os sindicatos, com as cooperativas, 
com o sistema Faemg e com a Fetaemg. Percebo que, se às vezes, 
até o técnico da própria Secretaria tem dificuldade com os formulários, 
o que se dirá do produtor rural? Como usuário, ele recebe aquilo como 
uma punição. É preciso que ele seja educado com o entendimento de 
que é um parceiro na preservação. Volto a dizer que o produtor rural 
estará aberto a isso, mas é preciso construir com ele um 
entendimento, fazer um trabalho de educação dirigida. Aí, a parceria 
com o segmento pode adiantar isso. Por isso digo que minha pergunta 
vai com um tom de proposta. Seria possível essa parceria? Venho 
defendendo isso na Secretaria do Meio Ambiente. 

É preciso agilizar uma parceria maior com o sindicato dos 
trabalhadores, dos microprodutores e dos produtores rurais e com as 
federações, para termos treinamento, qualificação e conscientização, 
a fim de diminuir os custos. De repente, o pequeno e o médio produtor 
estão precisando contratar alguém para fazer um projeto. 

Sr. Presidente, é hora de construirmos parcerias para que o 
compromisso seja compartilhado entre o governo e a sociedade civil. 
Assim, teremos educação e a garantia para o futuro. 

O Sr. Presidente - Farei a segunda pergunta à Sra. ldarci, para que 
responda as duas juntas. A Ana Paula, do CEI, pergunta: "Como 
trabalhar a educação ambiental nas escolas, uma vez que os 
conteúdos e horários são rígidos e os professores não se sentem 
motivados a incluir esse tema em suas disciplinas, pois não possuem 
tempo nem remuneração para isso?". 

A Sra. ldarci Esteves Lasmar - Inicialmente, responderei ao 
Deputado Domingos Sávio que será muito bem-vinda essa parceria. 
Concordamos que há muito o que fazer em termos de educação. E, 
ao falarmos de educação, falamos de dois aspectos no mínimo - há 
muitos outros-: informação e formação. 

Quando falamos da informação, abordamos o repasse de 
informação que vem acontecendo e que, muitas vezes, não chega a 
penetrar na pessoa, ou seja, a informação é passada, mas não chega 
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às raízes da prática, uma vez que não foi absorvida internamente. 

Falamos também da formação e, nesse ponto, realmente 
precisaremos de um trabalho de maior profundidade. Temos órgãos 
públicos do Estado que já trabalham bem a questão do produtor rural. 
Existem parcerias locais, mas, talvez devido à amplitude de Minas 
Gerais e dos mais variados problemas ambientais, precisaremos 
ampliar esse universo, por meio de projetos sustentáveis, de maior 
porte, agregando as populações locais. Repito que realmente é 
necessário não ter medo de participar e de ser responsável. Podemos 
conversar a esse respeito. 

Quanto à pergunta da Ana Paula, quero dizer que foi a mais difícil de 
responder. Fico com vontade de pedir auxílio aos universitários. Hoje 
a escola virou realmente um repositório de inúmeras demandas da 
sociedade. Não falo apenas de ganhar pouco, de estar desmotivado e 
de tudo o que foi considerado. Com os problemas da sociedade 
brasileira contemporânea que enfrentamos, além de tudo isso que a 
Ana Paula abordou, os professores precisam ajudar a resolver o 
problema das drogas, da violência, da indisciplina, da gestão das 
escolas com maior parcimônia, enfim, são muitos os problemas com 
que o corpo docente depara. 

Entretanto, pelo que temos visto, mesmo de maneira precária e 
lenta, a transversalidade está acontecendo em algumas escolas. Por 
isso dei esse foco à minha fala, que é um fulcro a penetrar na reflexão 
de cada um dos que nos ouvem. Precisamos repensar essa situação. 
A educação ambiental é educação, mas com foco no ambiente, e 
precisa ter uma sustentação maior dentro das escolas se quisermos 
ampliar o movimento de relações da escola com a comunidade e da 
comunidade com a sociedade. 

Vejo que os professores, apesar de sua luta pela melhor qualidade 
do ensino e por melhores condições de trabalho - luta que deve 
continuar, mesmo que insana-, têm esperança. 

Não tenho a intenção de desanimá-lo; pelo contrário, quero lhe dar 
uma injeção de ânimo. Vá em frente, faça o que estiver ao seu 
alcance, cumprindo a sua missão de educador. 

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Completaria dizendo que estamos 
preparados para realizar, no mês de junho, nos dias 8, durante todo o 
dia, e 9, pela manhã, o Fórum Técnico Educação Ambiental, coroando 
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a Semana do Meio Ambiente, com o assunto "educação ambiental". 
Todos estão convidados. Quem sabe, juntos, descobriremos 
caminhos para responder à pergunta da Ana Paula? As duas últimas 
perguntas são dirigidas a Maurício Andrés Ribeiro. A primeira foi 
proferida por Said Pontes de Albuquerque: "A cultura popular, 
regionalista, que focaliza a água, é importante, mas parece que é 
própria da comunidade do interior. A maioria da população vive nos 
centros populosos, onde essa cultura se perde. Como realçar essa 
cultura nos grandes centros?". 

E a segunda, por Eunice Tavares de Paiva, engenheira autônoma: 
"Estamos trabalhando para a criação do Museu das Águas e do Meio 
Ambiente na região da Pampulha. Poderíamos contar com o apoio e a 
orientação da ANA e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimlento Sustentável - Semad?". 

Sr. Maurício Andrés Ribeiro - Uma parte da resposta da primeira 
questão consta da segunda. Está-se criando, em Belo Horizonte, o 
Museu das Águas, na Pampulha, e essa é uma das formas de 
divulgação desse tema. Certamente nós, da ANA, poderemos 
subsidiar - já anotei seu e-mail - com informações, até mesmo sobre o 
Museu Internacional das Águas que será criado em Brasília. A ANA 
faz parte da comissão executiva que está sendo criada, junto com a 
Companhia de Saneamento de Brasília - Caesb. 

Quanto à primeira questão, o Plano Nacional de Recursos Hídricos 
foi recentemente aprovado pelo Conselho. Nele há um capítulo sobre 
aspectos socioculturais, mostrando que existem segmentos da 
sociedade - desde os jangadeiros, no Nordeste, aos barranqueiros, no 
São Francisco, pescadores, caiçaras, lavadeiras, várias pessoas -, 
cujo sustento depende do convívio cotidiano com a água. O capítulo 
que fala a respeito da questão sociocultural do Plano Nacional de 
Recursos Hídricos trata das populações tradicionais e das populações 
indígenas brasileiras, para as quais o contato direto com a água é vital 
para sua sobrevivência. Hoje 80% da nossa população é urbana. 
Muitos indivíduos que vivem na cidade são o que poderíamos chamar 
de hidroalienados, carentes da consc1encia hídrica. Talvez 
pudéssemos dizer que precisamos hidratar a nossa cultura, o nosso 
comportamento. Uma das formas de se fazer isso é exatamente por 
meio de processos educacionais e de comunicação, como, por 
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exemplo, a criação do Museu das Águas. 

Lembro-me de uma experiência que tive em relação à educação 
para as águas. Fui a um museu de ciência e tecnologia. Nele havia 
uma balança - na qual subi - localizada em frente a um aquário, de 
onde caía uma enorme quantidade de água, que representava a água 
existente no corpo humano: 70% do corpo é água. Esse também é um 
método de educação, de transmissão do conhecimento para nos 
conscientizarmos da importância da água, incluindo a do nosso corpo. 

Existe uma multiplicidade de formas para melhorar esse 
conhecimento sobre as águas, conhecendo também o sistema de 
tratamento. Muitos cidadãos urbanos conhecem a torneira e o ralo, 
apenas esse pedaço, desconhecendo o sistema de abastecimento, de 
tratamento de água e de esgoto. 

Recentemente, dei aula na Universidade Católica de Brasília para 
estudantes de pós-graduação em gestão urbana. Eles ficaram 
surpresos ao visitar uma estação de tratamento de água e esgoto, 
além de conhecer os processos técnicos e econômicos envolvidos 
nesse sistema. Existe, de lato, essa "hidroalienação" do cidadão 
urbano, mas há "n" formas de reduzi-la, tornando as pessoas mais 
conscientes em relação ao tema. 

O Sr. Presidente - A Assembléia Legislativa, a Semad, o lgam, o 
Fórum Mineiro dos Comitês de Bacias Hidrográficas e o Crea-MG 
manifestam os agradecimentos aos participantes da primeira Mesa de 
debates. 

Segundo Painel: Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Passaremos ao segundo 

tema desta tarde: "Água, saneamento e saúde: inter-relação 
necessária". A Presidência convida a tomar assento à mesa para o 
segundo painel as Exmas. Sras. Maria Cristina de Sá Oliveira Matos 
Brito, especialista em recursos hídricos da ANA; Cristiana Ferreira 
Jardim de Miranda, representando o Secretário de Saúde, Marcus 
Vinícius Caetano Pestana da Silva; o Exmo. Sr. Carlos Gonçalves de 
Oliveira Sobrinho, Diretor Técnico e de Meio Ambiente da Copasa-
MG; a Ex ma. Sra. Dóris Aparecida Garis to Lins, Vice-Presidente 
Regional da Associação Nacional dos Serviços Municipais de 
Saneamento - Assemae-MG -; e o Exmo. Sr. limar Bastos Santos, 
Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam - e 
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coordenador dos trabalhos. 

Palavras da Sra. Maria Cristina de Sá Oliveira Matos Brito 
Boa tarde. Em nome da ANA, agradeço o convite para participar 

deste fórum. Faremos algumas considerações sobre o tema "Água, 
saneamento e saúde: inter-relação necessária", dividindo-o em seis 
subtemas: a ANA e suas competências: o saneamento; a relação 
entre recursos hídricos e saneamento; a relação entre saneamento e 
saúde; ações da ANA em relação à questão; e alguns desafios do 
momento atual. 

No Brasil, a regulação tem-se aplicado aos serviços privatizados, o 
que não é o caso da ANA. Logo, é preciso esclarecer que ela não 
regula o saneamento. 

Essa agência foi concebida a partir da lei que criou a Política 
Nacional de Recursos Hídricos e tem como principal função implantar 
essa política, baseada nos princípios e instrumentos de gestão 
previstos na Lei nº 9.433. No Brasil, temos a Lei das Águas, aprovada 
em 1997, que faz algumas alterações em relação às concepções 
anteriores relativas à água. 

A gestão da água no Brasil é baseada em alguns princípios. O 
primeiro deles diz que a água é um bem público, finito, vulnerável e 
dotado de valor econômico. Essa caracterização como bem de 
domínio público é importante, pois, em alguns países, a água não é 
mais de domínio público. No Chile, por exemplo, já foi feita a 
concessão de toda a água que havia para ser concedida, e as 
concessões são vendidas, herdadas, etc. 

O segundo princípio diz que, em caso de escassez, a prioridade é 
para abastecimento doméstico e dessedentação animal. Portanto, 
existindo vários usos diversos, a lei estabelece que, em caso de 
escassez, a prioridade é para abastecimento humano. 

O terceiro princípio diz que a bacia hidrográfica é a unidade principal 
de gestão. Esse princípio é novo e tem alguns complicadores no pacto 
federativo ainda não devidamente resolvidos, mas cria uma unidade 
de gestão diretamente ligada à forma como o recurso hídrico se 
distribui. 

Os outros dois princípios são: gestão participativa, ou seja, devem 
estar presentes o usuário, o setor público e a sociedade civil; e gestão 
integrada, ou seja, o uso múltiplo das águas, em que não é mais um 
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único usuário que domina o setor, como ocorreu com o setor elétrico 
durante tantas décadas. 
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Os principais instrumentos da gestão são: planos de bacia, que 
devem prever diagnóstico, alocação e plano de investimento, e não, 
apenas diagnósticos, como antes era feito; enquadramento dos 
corpos de água; definição da qualidade da água em função de seu 
uso; outorga, instrumento de cessão e permissão de uso; sistema 
nacional de informações sobre recursos hídricos - vários materiais são 
produzidos a partir dele -; cobrança pelo uso dos recursos hídricos, 
cujo objetivo é incentivar a racionalização do uso e obter recursos 
financeiros para programas de investimento. 

Dessa forma, as competências da ANA, do ponto de vista da gestão, 
são planejar, regular, fiscalizar e outorgar o uso de recursos hídricos; 
mediar os conflitos entre os agentes que consomem a água; 
fortalecer, capacitar e informar os órgãos gestores estaduais, os 
comitês de bacia, os usuários e a sociedade; e fomentar a 
conservação, o uso racional da água e a qualidade dos recursos 
hídricos. 

Quanto ao saneamento, a definição dada pela OMS é: controle de 
todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou podem 
exercer efeitos nocivos sobre o seu bem-estar físico, mental e social. 
Essa definição relaciona saneamento e saúde, pois a definição de 
saúde da OMS é o completo estado de bem-estar físico, mental e 
social. O saneamento faz a interface entre o meio ambiente e a saúde. 
O saneamento são ações em que se fazem intervenções no meio 
ambiente para melhoria da saúde. 

Dessa forma, o saneamento pode ser entendido como não apenas 
os serviços, ou seja, toda a infra-estrutura física, mas também o 
arcabouço legal e institucional que assegura esses serviços. Tais 
serviços são: abastecimento de água, para que a população a tenha 
em quantidade e qualidade compatíveis; coleta, tratamento e 
disposição final de esgotos; coleta e destinação final de lixo; 
drenagem das águas de chuvas para evitar assoreamentos e erosões; 
e controle de vetores. 

Há alguns conceitos atuais que incluem até educação ambiental na 
relação do saneamento. Estou dando um tratamento mais tradicional. 

Este mapa faz parte do nosso Plano Nacional de Recursos Hídricos 
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e mostra a distribuição do abastecimento de água para a população 
brasileira. O vermelho representa as populações que têm de O a 25% 
de abastecimento de água pública em casa; o laranja, as que têm de 
25% a 50%; o azul, de 50% a 75%; e o azul mais escuro, de 75% a 
100%. 

Usaremos uns três mapas com essa mesma coloração. Observem 
que há uma vasta região do País coberta por abastecimento de água: 
as Regiões Sul e Sudeste inteiras, parte importante da Centro-Oeste, 
cuja cobertura é razoável, pois mais de 75% da população está 
abastecida. 

Os nossos grandes problemas com abastecimento de água são 
encontrados nas Regiões Norte e Nordeste, representadas pelas 
cores vermelha e laranja. Embora não constantes, há problemas em 
todas as periferias das grandes cidades. Na maioria das grandes 
cidades brasileiras, mais de 90% da população é atendida por 
abastecimento de água, mas há algumas parcelas mais pobres que 
ainda não são beneficiadas. 

De qualquer forma, desde o Planasa, pode-se dizer que houve muito 
avanço. E o objetivo do plano visava à universalização do serviço de 
abastecimento de água na década de 80. Não atingimos esse objetivo 
até hoje, mas, em relação ao abastecimento de água, houve grandes 
avanços. 

Quanto ao esgotamento sanitário, a situação é mais complicada. 
Observem que praticamente todo o mapa do Brasil está em vermelho. 
Isso daí trata apenas de coleta. Os dados sobre tratamento não eram 
suficientes para apresentarmos um mapa na mesma situação. 

Então, mais de 75% da população usufruiu do serviço de coleta de 
esgoto no Estado de São Paulo e em alguns trechos de Minas 
Gerais - em Belo Horizonte, pelo menos 75% da população era 
atendida. Em outras regiões mais próximas do litoral, temos de 50% a 
70% da população atendida, e, em grande parte do Brasil, menos da 
metade da população é atendida por coleta de esgoto. Hoje esse é um 
dos graves problemas no saneamento. Estima-se que, em termos 
nacionais, coleta-se apenas em torno de 55% do esgoto produzido 
nas regiões urbanas. Desses 55%, cerca de 20% são tratados. Hoje 
os esgotos domésticos são os maiores poluidores dos nossos cursos 
de água. 
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O prox1mo mapa mostra a situação da coleta de lixo. O lixo 

também traz poluição, especialmente às águas subterrâneas. Quando 
chove, é carreado e polui também os corpos hídricos. A situação de 
coleta e destino e o tipo de disposição final mostram que as Regiões 
Sul e Sudeste têm boa cobertura, acima de 75%. Na Região Centro-
Oeste e em parte da Região Nordeste, ainda temos de 50% a 75%. 
Grande parte da Região Norte e parte da Região Nordeste contam 
com péssimos serviços de coleta e de destinação final do lixo. 

Apenas para conhecimento, o último mapa é apenas uma exposição 
de como se distribuíram as enchentes urbanas, que, além de terem a 
ver com problemas climáticos, têm também a ver com serviços de 
drenagem. Em 1998 e 1999, pode-se observar que elas se 
concentraram muito na Região Sudeste e em algumas regiões 
litorâneas, por exemplo, no Rio Grande do Sul. 

Qual é a relação entre o saneamento e o setor de recursos hídricos? 
A primeira constatação é que os recursos hídricos se distribuem 
desigualmente no tempo e no espaço. Há períodos do ano em que 
chove mais, as águas são mais abundantes, os rios estão mais cheios 
ou, então, as secas são mais freqüentes - fenômenos que variam de 
acordo com a região. 

No Brasil, há uma distribuição geográfica e populacional muito 
díspar em relação à distribuição dos recursos hídricos. Observem que 
a Região Norte possui 68% dos recursos hídricos. O Brasil possui de 
12% a 13% dos recursos hídricos superficiais do mundo, e, 
representada pela cor cinza, a Região Norte possui 68% dos recursos 
hídricos, 45% do território e apenas 7% da população. 

A Região Sudeste tem uma situação completamente invertida, pois 
possui 6% dos recursos hídricos, 11% do território nacional e 43% da 
população. Por isso, podemos supor que teremos sérios problemas 
como a falta de água para a população. A Região Nordeste possui 
uma situação similar: 3% dos recursos hídricos, 18% do território e 
29% da população. As Regiões Centro-Oeste e Sul têm um certo 
equilíbrio. Podemos dizer que nossos problemas de recursos hídricos 
em relação à qualidade se concentram, em grande parte, na Região 
Sudeste, em decorrência da grande concentração populacional e pelo 
fato de muitas nascentes de rios situarem-se nas grandes cidades. Na 
Região Nordeste, temos problemas relacionados à escassez de água. 
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No Brasil, se considerarmos os três grandes usos da água, o uso 

consuntivo, ou seja, aquele que retira e lança resíduos na água - a 
irrigação é um grande usuário -, chega a cerca de 59%; o uso 
doméstico, que compreende o saneamento e a água retirada para o 
abastecimento, chega a 22%; e o uso industrial, a 19%. O 
saneamento é também outro grande usuário do setor de recursos 
hídricos. Essa é a grande relação entre o saneamento e o setor de 
recursos hídricos. Ele é um dos maiores usuários, usa 22%. 

Do ponto de vista da gestão dos recursos hídricos, o contato do 
saneamento com o setor se dá no momento da retirada da água do 
estoque hídrico, ou seja, no momento da captação e no momento em 
que a água é devolvida àquele afluente, tratada ou não, como 
acontece na maior parte do Brasil. Isso se consubstancia também na 
outorga, ao analisarmos a concessão do uso desse recurso hídrico. 

Este mapa também faz parte de nosso plano nacional e analisa a 
demanda e a disponibilidade de água. Na verdade, ele mostra que, 
em toda a Região Nordeste, no semi-árido, existe uma demanda 
maior do que a água disponível. Este outro mapa - acho mais 
interessante - ataca um dos nossos maiores problemas: o lançamento 
de esgotos. Este outro foi construído para os rios de domínio nacional; 
os rios que estão representados pela cor cinza não foram analisados. 
Baseado nos levantamentos do saneamento de esgoto tratado até 
2002 - se não estou enganada -, o mapa analisa a relação, 
considerando a contribuição de 54g de DBO por habitante e por dia e 
a vazão do rio, que está disponível 95% do tempo. Portanto, há uma 
capacidade de diluição para a época da seca, em que estaríamos a 
favor da segurança. Observar a diluição de esgoto em época de 
enchente é fácil, porque o rio tem muita água. 

Neste mapa, observamos alguns pontos críticos em termos de 
diluição. Este aqui é o Rio das Velhas, que é um afluente; aqui é a 
Bacia do São Francisco. Os Rios das Velhas e Paraopeba são dois 
pontos críticos de diluição. Este mapa será um importante instrumento 
de gestão para a definição de prioridades para alocação de recursos e 
construção de ETEs. 

Podemos observar em São Paulo, na Bacia do Paraná, aquela área 
vermelha, o Rio Tietê, as cabeceiras do Tietê, que praticamente não 
têm água para diluição. Portanto, é uma região prioritária para o 
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tratamento de esgotos. Perto de Goiânia, há aqueles rios de Goiás, 
cujos nomes esqueci. Temos, no fim de Minas e da Bahia, no São 
Francisco, o Verde Grande, também com fraca capacidade de 
diluição; o Paraíba do Sul, aqui embaixo, uma parte dele perto de Juiz 
de Fora. Por isso, este mapa é importante porque mostra que, apesar 
de tudo, toda a Região Norte tem uma ótima capacidade de diluição. 
Podemos calcular a carga que você está lançando e a capacidade que 
o rio tem de assimilar esta carga para se manter na classe 11. A 
Região Norte não tem nenhum problema. A Região Nordeste tem 
alguns problemas no Maranhão. No geral, temos ótima qualidade de 
água. 

Apenas para interesse de vocês, de Minas Gerais, este é um mapa 
da qualidade da água. Pela manhã, a nossa colega do lgam explicou 
como era calculado o índice de qualidade da água da Bacia do Rio 
São Francisco. O mesmo se repete. Aquela parte de cor cinza mostra 
as cabeceiras dos Rios das Velhas e Paraopeba, toda a região com 
um índice de qualidade vermelho e laranja. Espero que se melhore a 
qualidade da água do Rio das Velhas, porque a Copasa inaugurou a 
ETE Arrudas, com tratamento primário; o tratamento secundário está 
prestes a ser inaugurado. Além disso, a ETE Onça deve ser 
inaugurada neste ano. Certamente, isso exercerá uma influência 
importante na qualidade da água do Rio das Velhas. 

Há também o mesmo mapa para a Bacia do Paraná. Ali está o bico 
do Triângulo. Se não me engano, o único problema daquela região é 
no Ribeirão Uberabinha, que passa por Uberaba - o único que está 
em vermelho. Há outras áreas de cor vermelha, mas não em Minas 
Gerais, como as cabeceiras do Iguaçu, em Curitiba, e toda a região do 
Tietê. 

Já esclarecemos que o conceito de saneamento está 
intrinsecamente ligado ao de saúde, o que foi comprovado por meio 
de pesquisas que continuam a ser desenvolvidas. Mas gostaria de 
citar que, desde a antigüidade, estabeleceu-se essa relação. 
Hipócrates - se não me engano, no séc. IV a.C. - escreveu o famoso 
tratado "Das Águas, Ares e Lugares", em que relacionou a saúde do 
homem ao ambiente no qual vivia. Outra grande pesquisa que mostra 
a relação entre saneamento, saúde e abastecimento de água foi feita 
por Snow, em 1854, em Londres. Ele mapeou a cidade e mostrou que 
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o desenvolvimento da epidemia de cólera localizava-se 
especialmente nos locais onde não havia tratamento de água. Trata-
se de um clássico da epidemiologia. Posteriormente, houve vários 
outros estudos. Um deles foi feito em Massachussets, nos Estados 
Unidos, mostrando a relação entre a ampliação do abastecimento de 
água e a queda do índice de mortalidade por febre tifóide. Há ainda 
outras pesquisas, mas, como o tempo é curto, não falarei sobre isso. 

Normalmente, as doenças infecciosas e parasitárias têm no meio 
ambiente uma fase do seu ciclo de transmissão. É exatamente nessa 
fase que o saneamento interfere, de forma a interromper o ciclo de 
transmissão da doença. Daí a sua importância na melhoria das 
condições de saúde. 

Também está provado que as intervenções em abastecimento de 
água, esgotamento, drenagem, limpeza e controle dos vetores 
provocam impactos positivos em indicadores de saúde. Segundo a 
ONU, 6.200.000.000 de pessoas consomem 35% das águas dos rios, 
lagos e aqüíferos; 1 .200.000.000 bebem água imprópria, sem 
tratamento; 2.500.000.000 de indivíduos não têm privada nem coleta 
de água; mais de 3 milhões de crianças morrem de cólera e disenteria 
por ano no mundo, e, destas, 500 mil morrem na América Latina. 

No Brasil, o SUS registrou 3 milhões de internações ligadas a essa 
área entre 1996 e 2000. Dizem que US$1 ,00 investido em 
saneamento significa uma economia de até US$4,00 em despesas 
médicas. Até hoje nâo vi comprovação científica disso, mas é verdade 
que há diminuição dos gastos em saúde quando se investe em 
saneamento. 

Esses dados são do Datasus. O índice de mortalidade infantil no 
Brasil ainda é elevado. Houve uma queda, mas pode-se observar que 
as Regiões Sudeste e Sul possuem índices mais próximos aos dos 
países desenvolvidos, variando de 12 a 15. Porém, as Regiões 
Centro-Oeste, Norte e Nordeste têm índices muito elevados, e, nelas, 
as mortes por diarréia, comprovadamente ligadas à falta de 
saneamento, também são elevadas: na Região Norte, 5,34; no 
Nordeste, 6,84; e, no Centro-Oeste, 7,51. São índices muito elevados 
de mortes por diarréia, em nosso país, por falta de água. 

Apresentarei três "slides" mostrando que doenças relacionadas com 
a água, como diarréia, disenteria, amebíase, podem ser diminuídas 
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com a proteção do abastecimento e do fornecimento de água em 
quantidade e em qualidade. Há ainda doenças ligadas à limpeza, 
como infecção de pele, de olhos, escabiose, que também podem ser 
prevenidas com fornecimento de água em quantidade e qualidade 
suficiente e higiene. 

Há também a água como parte do ciclo de vida do agente, como no 
caso da esquistosomose. Para prevenir, temos de proteger os 
mananciais e combater o hospedeiro. Há ainda doenças cuja 
transmissão se dá por meio de insetos que vivem na água, como 
malária, febre amarela, dengue, filariose e elefantíase. A prevenção 
deve ser feita combatendo-se os insetos, evitando-se os criadores, 
promovendo-se a proteção individual, a drenagem, etc. 

Outras estão ligadas aos esgotos. Trata-se de algo muito técnico, de 
que não falarei agora. Há também aquelas que provêm de vetores que 
freqüentam o lixo. Portanto, o acondicionamento incorreto do lixo 
provoca doenças. 

Temos os mapas que demonstram as várias doenças por veiculação 
hídrica distribuídas no Brasil. Este é o mapa que retrata a dengue. 
Como observamos, nas Regiões Leste e Sudeste, apresenta-se com 
muita força. Depois poderemos disponibilizar este material. Temos, 
então, malária, hepatite, leishmaniose, febre tifóide, febre amarela, 
etc. 

Quais as principais ações da ANA em relação ao saneamento e à 
saúde? Em primeiro lugar, dispomos do Programa de Despoluição de 
Bacias Hidrográficas- Prodes -, que financia o tratamento de esgotos. 
Nos últimos dois anos, esse programa não recebeu recursos. Em 
Minas Gerais, temos algumas estações do Prodes. O Onça é do 
Prodes; em ltabira e em Juiz de Fora, há uma ETE. Temos o Proágua 
Semi-Árido, que é um investimento em gestão e projetos de água na 
região do semi-árido. Há obras de saneamento na Bacia do Paraíba 
do Sul, onde todo o dinheiro de cobrança coletado foi investido em 
obras na bacia para melhorar suas condições. Cada real que o setor 
de saneamento investiu, pagou a partir de cobrança, reverteu em 
R$1 ,30 para investimento em obras de saneamento. 

Temos publicações: "Atlas Obras Prioritárias na Região do Semi-
Árido"; "Plano de Ação e Gestão Integrada no Complexo Estuarino do 
Mundaú", que fica em Alagoas; "Plano de Esgotos Sanitários para a 
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Despoluição do Rio Doce"; "Reúso e Uso Eficiente da Água para 
Indústrias", que é uma publicação da Fiesp; "Uso Racional da Água 
em Edifícios", que também é uma publicação da Fiesp e do 
Sinduscon; e "Utilização da Outorga como um Instrumento de 
Gestão", em que se solicita incremento de eficiência em tratamento de 
esgotos em bacias críticas, em disponibilidade para diluição. 

Por fim, discorrerei sobre os desafios que se nos impõem quanto ao 
saneamento. Em primeiro lugar, refiro-me à necessidade imediata da 
universalização do saneamento. De acordo com o Ministério das 
Cidades, são necessanos cerca de R$160.000.000,00 para 
universalizar o saneamento. Com um investimento de R$6.000.000,00 
por ano, não atingiremos isso. 

Quanto ao abastecimento, os problemas situam-se na escassez, na 
necessidade de diminuição de perdas e na busca de soluções 
simplificadas para o meio rural. No que se refere ao esgoto, o grande 
desafio é o tratamento. Hoje, os recursos hídricos são poluídos 
fundamentalmente pelos esgotos. Temos ainda outros desafios a 
enfrentar. Um deles é a necessidade de regulação do setor de 
saneamento, cujas leis estão há muito tempo no Congresso, mas não 
foram discutidas nem votadas. O outro é a necessidade de o setor de 
saneamento participar ativamente da gestão dos usos da água por 
parte dos comitês de bacia. Por fim, há a necessidade de se discutir a 
introdução de critérios epidemiológicos nos planos de bacia, como 
instrumentos auxiliares de decisão para investimentos. 

Nossos recursos são parcos. Às vezes, temos várias necessidades 
ao mesmo tempo. Os critérios epidemiológicos podem ser importantes 
no desempate, na definição de prioridades no uso de recursos 
hídricos. 

Agradeço-lhes o convite. Estamos à disposição para realizar os 
debates. 

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de 
"slides". 

Palavras do Sr. Coordenador dos Trabalhos 
O Sr. Coordenador (limar Bastos Santos) - Boa tarde, senhoras e 

senhores. Com grande satisfação, estamos nesta Casa dividindo a 
coordenação do painel "Água, saneamento e saúde: inter-relação 
necessária", no 5º Fórum das Águas para o Desenvolvimento de 
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Minas Gerais. 

Antes de mais nada, saúdo os colegas da Mesa e todos os 
presentes e ouvintes. Agradeço à comissão organizadora do evento o 
convite para coordenar os trabalhos nesta tarde. 

Quero dizer da importância do tema, porque não podemos falar em 
saneamento sem saúde e vice-versa. Sem sombra de dúvida, esse é 
um assunto que nos tem preocupado grandemente na Feam. Acredito 
em todas as instituições ambientais dos Estados brasileiros e no 
governo federal também, uma vez que a questão do saneamento é 
fundamental para qualquer desenvolvimento e ainda mais para o 
desenvolvimento sustentável, como sempre alardeamos. 

Às vezes nos preocupamos com questões mais sofisticadas lá em 
cima, mas o básico - o saneamento - ainda deixa muito a desejar. 
Vimos hoje, pela exposição da Ora. Maria Cristina, que a situação, 
sobretudo em relação ao esgotamento sanitário, não é boa no País. 
Admito que, em Minas Gerais, não fugimos a essa regra quanto ao 
tratamento de esgoto. 

Dando prosseguimento a nossos trabalhos, convidamos a Sra. 
Cristiana Ferreira Jardim de Miranda, Diretora de Vigilância Ambiental 
e Saúde da Secretaria de Saúde, que disporá de 15 minutos para sua 
exposição. 

Palavras da Sra. Cristiana Ferreira Jardim de Miranda 
Boa-tarde. Gostaria de agradecer o convite. Serei breve na minha 

apresentação. Primeiro, quero dizer o que vem a ser a Vigilância 
Ambiental em Saúde na Secretaria de Saúde. Ela é um instrumento 
de epidemiologia que visa a manter a saúde da população. 
Trabalhamos essencialmente com os fatores de risco, fazendo com 
que esses não se tornem um dano à população e trazendo também 
aqueles outros fatores que propiciarão uma boa qualidade de vida 
para que, cada vez mais, estejam à mão da população. Chamamos de 
fatores de proteção. 

O saneamento, de acordo com sua disponibilidade e qualidade, 
pode ser tanto um fator de risco quanto de proteção para a população. 
Toda vez que se pensar em saneamento, há de se ver que a 
qualidade de vida da população daquela comunidade está 
intrinsecamente relacionada com o ambiente que ela ocupa, e 
basicamente com o fornecimento adequado de água, com a qualidade 
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da coleta do seu esgoto e do seu lixo. Também de como ela trata 
os animais filantrópicos, que são aqueles animais que não 
convidamos para morar conosco, mas que estão lá: os ratos, as 
baratas e os escorpiões. 

Vemos que, cada vez mais, as zonas urbanas vão aumentando e 
diminuindo as áreas de mata. Isso aumenta a convivência que temos 
com esses animais, causando a degradação dos mananciais de água 
e de reserva de matas, o que prejudica a saúde da população. 

A Vigilância Ambiental cuida do meio físico do homem, seu meio 
ambiente, que poderá ser natural ou artificial. Todo esse meio 
ambiente interferirá basicamente nessa população. 

Gostaria de mostrar duas situações. O percentual de população de 
água atendida por rede de abastecimento de água, em Minas Gerais. 

Abordarei o percentual de população atendida por rede de 
abastecimento de água em Minas Gerais. Na parte mais clara, há 
maior quantidade de pessoas atendidas por abastecimento de água; 
todavia não está indicada a qualidade da água fornecida à população. 
O que ocorre? Qual é a nossa função, no setor de saúde, em interface 
entre os demais setores e o meio ambiente, as operadoras de sistema 
de abastecimento de água, como a Copasa, que atua na maior parte 
do Estado? Em outros Municípios, há os sistemas municipais de 
abastecimento urbano. 

Nossa função é monitorar e vigiar a qualidade da água e analisar se 
a maior parte da população de Minas é abastecida por água tratada. O 
setor de saúde deve analisar a qualidade da água que chega às 
residências pela torneira de cada um. Podemos constatar a qualidade 
da água por meio da internação de menores de 1 O anos de idade 
acometidos por diarréia. As crianças com menos de 1 O anos são as 
mais afetadas. 

O orador que me antecedeu abordou a mortalidade. Se a diarréia for 
bem tratada, não mata, mas tirará a criança de circulação por 
aproximadamente cinco, seis dias, uma vez que ela deixará de ir à 
escola, e sua mãe deixará de trabalhar. É um sério problema de 
saúde pública. Em muitos lugares, a qualidade da água interfere na 
intensidade da internação dessas crianças. Os tratamentos 
domésticos não aparecem nesses dados estatísticos. Procurei usar os 
dados estatísticos do Datasus de 2000, pois foi o ano em que houve o 
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Censo. Portanto esses dados são os mais fidedignos que temos, 
pois são censitários, e não estimados. Para o Datasus, a partir de 
2001, 2002 e 2003, o percentual de população atendida é dado 
estimado. Em 201 O, provavelmente, haverá outro dado censitário. 

Espero que essa situação se modifique e que se eleve não só o 
número de pessoas com água recebida, como também o número de 
pessoas com água tratada. Temos de relacionar isso com os esgotos, 
não só os coletados, mas também os coletados e tratados. Nos 
grandes centros urbanos, os rios viraram grandes esgotos a céu 
aberto. 

O aumento do potencial turístico em nosso Estado gera um sério 
problema, principalmente agora com a estrada real. Não queremos 
que o turista nos deixe lembranças desagradáveis. Com a 
globalização, uma pessoa sai da Índia, pólo de cólera, e vem para o 
Brasil, deixando-nos a cólera. Não queremos que isso ocorra, assim 
como não queremos que uma pessoa leve para o seu país alguma 
doença do Brasil. Portanto saneamento é fundamental até mesmo 
para o turismo. Devido a esse intenso fluxo, é importante que isso seja 
analisado na hora da apresentação de projetos. É necessária, cada 
vez mais, uma inter-relação entre a saúde, o ambiente, o turismo e a 
educação. Todas essas áreas estão relacionadas e deveriam atuar 
em conjunto para o bem comum 

O nosso contato é Gerência de Vigilância Ambiental e Saúde; 
estamos na Superintendência de Epidemiologia da Secretaria, que 
funciona na Rua Rio Grande do Norte, 613; porém, brevemente 
devemos nos mudar para a Avenida Afonso Pena. Deixo aqui os 
nossos telefones e o nosso endereço eletrônico. Se alguém quiser 
visitar a página da Secretaria de Saúde, deve acessar o "site" 
"saude.mg.gov.br". A Gerência de Vigilância Ambiental disponibiliza 
alguns informativos. 

Desde 2005, realizamos um estudo sobre a qualidade da água de 
abastecimento das áreas urbanas. Tivemos a desagradável surpresa 
ao saber que aproximadamente 20% dos Municípios não têm água de 
boa qualidade e cerca de 1 0% não têm nem sequer água tratada. 
Precisamos considerar muito esses dados. Esse trabalho, que passou 
a ser rotineiro na Secretaria, terá continuidade em 2006. 

Também estamos providenciando um projeto educativo para as 
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famílias que não possuem água tratada, de modo que possam 
fazê-lo de maneira doméstica, com hipoclorito, filtragem e fervura. O 
objetivo é fazer com que a água deixe de ser um transtorno e passe a 
ser uma fonte de qualidade e proteção à vida. O relatório final desse 
trabalho estará disponível no "site" da Secretaria em breve. Estamos 
apenas finalizando-o. Já iniciamos as atividades neste ano. 

Estamos negociando com outros setores e órgãos afins, para 
chegarmos a cada Prefeitura em que não há água tratada nem de 
qualidade para invertermos esse quadro. Obrigada. 

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de 
"slides". 

O Sr. Coordenador - Muito obrigado, Sra. Cristiana Ferreira, Diretora 
de Vigilância Ambiental e Saúde da Secretaria de Saúde, que foi 
muito objetiva e utilizou apenas 1 O minutos do seu tempo. Com a 
palavra, o Sr. Carlos Gonçalves de Oliveira Sobrinho, Diretor Técnico 
de Meio Ambiente da Copasa, que disporá de até 15 minutos para a 
sua exposição. 

Palavras do Sr. Carlos Gonçalves de Oliveira Sobrinho 
Boa-tarde. Na pessoa do Deputado Fábio Avelar, gostaria de 

agradecer o convite para participar deste 5° Fórum das Águas na 
Assembléia Legislativa. É uma oportunidade para a Copasa mostrar, 
de maneira sucinta, em vista do tempo que nos foi dado, o trabalho 
que vem desenvolvendo. 

As ações efetivas estão sendo realizadas pela Copasa, instituição 
de saneamento do Estado e braço operativo do governo em 
programas sociais destinados à melhoria do saneamento em todo o 
Estado. Em primeiro lugar, gostaria de apresentar alguns números. 
Hoje a Copasa atua em todo o Estado, com concessão em 574 
Municípios mineiros e com operação em mais de 300 localidades e 
distritos. Portanto está presente em mais de 800 localidades. No 
periodo de 2003 a 2006 está sendo feito o maior investimento da 
história da companhia em sistemas de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, desenvolvimento institucional e novas 
concessões. Os números destinados ao esgoto, que são a nossa 
prioridade, chegarão a R$1.200.000.000,00; à água, algo em torno de 
R$800.000.000,00. O investimento total da companhia nesse período 
atingirá mais de R$2.000.000.000,00, com prioridade para o 
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esgotamento sanitário. 

Os programas que serão apresentados em seguida fazem parte do 
projeto estruturador do governo do Estado, coordenado pelo 
Governador Aécio Neves. Na área de saneamento, existe um 
programa, cujo nome não poderia ser mais adequado: "Mais Saúde 
para Todos". Estamos implantando sistemas simplificados de 
abastecimento de água em 349 localidades. O valor inicial é de 
R$19.782.000,00. 

Já temos 63 sistemas concluídos e 191 em andamento. Os demais 
já estão com os projetos prontos e em licitação. 

Basicamente essas demandas são encaminhadas à Copasa, por 
meio da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade - Sedec - e da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Temos cadastrados, 
aproximadamente, mil poços artesianos já perfurados e estamos 
promovendo o trabalho de equipá-los e, num primeiro momento, uma 
vez que é feito por etapas, instalar um reservatório, que denominamos 
de "chuveirão", à disponibilidade da população. Normalmente, na 
seqüência, faz-se a distribuição. A complementação são módulos 
sanitários que mostraremos em seguida. 

Trabalhamos também com ações emergenciais para o combate à 
seca. Infelizmente, no Norte e no Nordeste de Minas Gerais, 
anualmente precisamos trabalhar com ações emergenciais. Há um 
programa que possui ações de curto, médio e longo prazo, porém, 
ainda precisamos promover determinadas ações, como a utilização de 
caminhões-pipa. As estações de tratamento da Copasa são usadas 
para fazer essa distribuição à população atingida pela seca. 

Como disse anteriormente, já que o trabalho é feito por etapas, 
estão sendo instalados os módulos sanitários que também atuam 
diretamente na prevenção das doenças. Já instalamos 
aproximadamente oito mil módulos em 190 Municípios, com o valor 
total de R$19.600.000,00. Desses, 4.200 já estão concluídos, e mil 
estão em execução. Iniciaremos brevemente, em fase de licitação, 
mais 2.800. Essa construção do módulo é muito simples. Porém, em 
seqüência, quando se fazem o abastecimento de água e a 
distribuição, faz-se o módulo sanitário. 

Trabalharemos também com resíduos sólidos. Todos eles são 
programas inseridos no projeto estruturador de saneamento básico do 
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governo estadual. A Copasa é o braço operativo desse esquema. 
Por isso o estamos implantando. No caso dos resíduos sólidos, há 26 
sistemas em um valor total de R$4.900.000,00. Esses projetos estão 
em elaboração e serão implantados ainda neste ano. 

Estas são fotos das unidades de reciclagem e compostagem. 
Posteriormente à instalação, esses módulos, essas unidades são 
entregues às Prefeituras, e ocorre o treinamento e a capacitação das 
pessoas para que elas possam operar, independentemente da 
Copas a. 

Ainda dentro do programa, estamos instalando 23 sistemas de 
coleta de esgoto em 23 Municípios diferentes e 34 estações em 34 
Municípios, com o valor estimado de R$11.200.000,00 para a 
implantação desses projetos. São sistemas completos, com rede 
coletora, interceptar e estação de tratamento. Como dito 
anteriormente, da mesma forma, a partir da instalação, eles são 
entregues aos Municípios para que estes os operem. Normalmente, a 
Copasa realiza um convênio de cooperação técnica para a 
capacitação dos operários. Estamos à disposição, nos diversos 
distritos operacionais, para resolver algum problema. A Copasa estará 
em todo o Estado. 

Por fim, gostaria de mostrar para todos um projeto-piloto, que talvez 
seja o mais ambicioso, de saneamento nos Vales do Jequitinhonha, 
do Mucuri e de São Mateus. Implantaremos sistemas de 
abastecimento de água em duas sedes municipais, pois as outras já 
os possuem, e em 21 localidades rurais. Esses sistemas são 
completos. Além disso, a parte de esgotamento sanitário nas 8 sedes 
e nas 23 localidades. Esse projeto está estimado em 
R$29.500.000,00. O edital de licitação já foi publicado no último dia 
15. A abertura da licitação está prevista para 18 de abril, e o começo 
das obras, se não houver interferência nenhuma, para início de junho. 
A conclusão, ou seja, a entrega à população será em outubro. 

Esse programa atenderá os Municípios de Catuji, o entorno de 
Diamantina - porque a sede municipal de Diamantina é operada pela 
Copasa -, Frei Gaspar, Fruta-de-Leite, ltaipé, ltinga, Novo Oriente de 
Minas, Ouro Verde de Minas e Santa Cruz de Salinas. Estamos 
iniciando nesses oito Municípios o projeto-piloto, com uma 
diferenciação de que a Copasa tende a não operar esses sistemas. 
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Capacitaremos as Prefeituras ou empresas locais para que façam 
essa operação e tenhamos um novo formato para atender Minas 
Gerais. 

Na seqüência, como projeto-piloto, estamos iniciando um processo 
de cadastramento, de conhecimento e de diagnóstico em mais de 500 
localidades, sempre com os critérios de menor IDH, mortalidade 
infantil e renda. Com esses critérios técnicos, faremos uma avaliação 
e, na seqüência, por intermédio da definição do Governador Aécio 
Neves, a implantação do projeto em todas essas localidades, em 
curto, médio e longo prazos. Muito obrigado a todos. 

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de 
"slides". 

O Sr. Coordenador - Nossos agradecimentos ao Dr. Carlos 
Gonçalves de Oliveira Sobrinho, Diretor Técnico e de Meio Ambiente 
da Copasa.Convidamos a Sra. Dóris Aparecida Garisto Lins, Vice-
Presidente Regional da Associação Nacional dos Serviços Municipais 
de Saneamento - Assemae-MG. 

Palavras da Sra. Dóris Aparecida Garisto Lins 
Boa-tarde a todos. É com o maior prazer que a Assemae-MG, mais 

uma vez, vem a esta Casa participar do fórum, trazendo algumas 
informações com referência ao saneamento dos Municípios. 

No processo que chamamos de saneamento, a Assemae busca 
algumas visões em que o saneamento integra várias ações, no 
processo que envolve o abastecimento de água, o esgotamento 
sanitário, drenagem, controle de vetores e resíduos sólidos. Então, ela 
é abrangente, pois entendemos que a inter-relação passa por alguns 
setores, trazendo à população que necessita desses serviços maior 
índice de qualidade de vida. 

Portanto, na questão de abastecimento de água, temos alguns 
dados que dão conta de que 18 milhões de pessoas não têm acesso à 
água encanada. Não me aterei a dados, pois havia preparado uma 
exposição uma pouco mais longa. Deixarei de lado a relação de 
valores. 

Existe hoje um processo de desabastecimento, principalmente no 
que se refere à Portaria nº 518, que obriga ao abastecimento sem 
intermitência, por uma questão de segurança no que se refere à 
qualidade da água para consumo humano. Porém, no mínimo, 20% 
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dos Municípios não conseguem cumprir essa Portaria. Mesmo 
onde há monitoramento, como as regiões metropolitanas, não se 
consegue ter a limitação desse acesso sem que haja a intermitência. 
Isso sem levar em conta a área de abastecimento humano nas zonas 
rurais em que o índice de desatendimento é maior. Há ainda os 
problemas referentes aos locais de difícil acesso ou de ocupação 
desordenada, como vilas e favelas, em que a situação é mais 
preocupante. 

A Assemae entende que é preciso lidar com o esgotamento 
sanitário, estando atento à drenagem, porque de 20% a 22% das 
redes são consideradas mistas, onde há drenagem e esgotamento 
sanitário. A visão da instituição é agregar essas duas questões, pois 
inexiste um sistema separador absoluto: rede de esgoto totalmente 
separada de drenagem. 

Muitas vezes, temos o próprio usuário com ligações clandestinas. 
Quanto à drenagem, cerca de 1.200 Municípios sofrem com 

inundações, muitas vezes preocupantes, pois ali não há somente a 
água de chuva; há também os resíduos e o esgoto, e a visão de 
saneamento deve ser muito mais ampla. Os resíduos sólidos, 
comparados ao esgotamento sanitário, são mais abrangentes em 
termos de atendimento. Noventa e quatro por cento da população é 
atendida pelo serviço, porém, a disposição é o grande problema. 
Sessenta e três por cento dessas coletas são feitas de uma só vez, 
sem segregar os resíduos contaminantes, que vão sempre para o 
mesmo local, geralmente dispostos a céu aberto, nos nossos lixões. 
Ao mesmo tempo que temos um serviço de coleta bem aparelhado, ou 
seja, a maioria da população sendo atendida por esse serviço, não 
temos a disposição. Então, o processo se reverte quando temos 
contaminações, principalmente as de mananc1a1s, os quais, 
obviamente, servirão para o abastecimento humano. 

Os nossos princípios e desafios de saneamento são, primeiramente, 
bater o martelo quanto ao fato de que o saneamento deve ser público. 
É um monopólio natural, portanto, deve estar nas mãos do setor 
público, jamais nas mãos do setor privado, e deve ter o maior índice 
de prestação de serviços com qualidade. 

Saneamento se faz com controle social. A comunidade deve 
participar de todas as ações que integram o saneamento. Se não 
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houver a sensibilização da comunidade, não adianta haver 
saneamento. Não se faz saneamento se não houver, de fato, 
participação e controle social. Universalidade do atendimento, com 
destaque para a integridade do saneamento, que deve atender, 
integralmente, todo cidadão. Quanto à eqüidade, os serviços de 
saneamento ambiental devem ser prestados com cortesia e qualidade, 
independentemente da capacidade de pagamento do cidadão, ou 
seja, prestados com cortesia, qualidade e quantidade em relação aos 
bons hábitos de saúde. 

Recursos necessários. Pelo menos de acordo com os estudos da 
Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério das Cidades, para 
haver universalização até 2020, os valores de investimento deverão 
ser em torno de R$70.000.000.000,00 até 201 O; de 
R$123.600.000.000,00 até 2015; e de R$178.000.000.000,00 até 
2020. O grande passivo ambiental, principalmente no saneamento, é o 
lançamento, "in natura", dos esgotos nos cursos d'água e a disposição 
inadequada dos resíduos, o que significaria um valor da monta de 
R$9.000.000.000,00. Esses recursos têm sido efetivamente 
descontingenciados e liberados para o setor de saneamento. 
Entretanto, não se tem atingido a meta pretendida pelo governo 
federal. Com isso, temos as desinformações e as inadequadas e 
desiguais distribuições a muitos Municípios. Pela inclusão social, 
temos o combate à corrupção na questão da qualidade. Não apenas 
no saneamento, acredito na nossa grande mina de recursos 
financeiros para, de fato, investir na saúde e no prioritário para todo 
cidadão. 

A nossa política de saneamento ambiental é responsável pela 
gestão de bens e serviços que interferem e condicionam diretamente 
a qualidade de vida do cidadão, como a água, o saneamento e a 
saúde, que, de fato, devem ter a inter-relação necessária. 

Nosso conceito envolve a questão do esgotamento sanitário, não em 
sua significância curta de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, mas também no que se refere aos fatores que, 
intrinsecamente, fazem parte da melhoria e do saneamento. 

Além disso, a Assemae entende que todo processo de saneamento, 
quando da responsabilidade do Município ou do poder público, por 
meio de suas concessionárias estaduais, tem de passar por um 
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controle social, independentemente de quem sejam os tomadores, 
já que a comunidade é quem sabe dizer onde e quando devem ser 
feitos investimentos para que realmente o saneamento saia do papel. 
Muitas vezes, são projetos arrojados que, com um simples resgate de 
identidade anterior, conseguiriam ter suas falhas processuais 
resolvidas no que se refere às obras de engenharia. 

O nosso desafio é o seguinte: é fundamental a interação da política 
de saneamento com as políticas urbana, ambiental e de saúde. Talvez 
esse seja ainda um sonho, mas entendemos que, de fato, precisamos 
estar em sincronia para fazermos saneamento com igualdade. 

Ao pensarmos em desafio, consideramos essa imagem muito 
interessante, uma vez que buscamos algumas mudanças. Sair do 
nosso mundinho, muitas vezes apertado e contingenciado, não é fácil. 
Mas, se ele pode, por que também não poderemos? 

O modelo de gestão de melhor identidade é o municipal. Ele não se 
opõe à convivência com as concessionárias, muito pelo contrário, 
entendemos que esse é o caminho que precisamos trilhar, desde que 
todas as concessionárias respeitem a titularidade municipal - que deve 
permanecer, já que é uma garantia constitucional -, modernizem-se e 
democratizem radicalmente sua forma de atuação, com 
responsabilidade social. 

Uma situação preocupante é o índice de perda, pois não adianta 
desenvolvermos metodologias sem nos preocuparmos com o volume 
de água captado e tratado e não distribuído. O nosso índice de perda, 
em média, é 40,5%, o que nos preocupa bastante. Esse dado nos leva 
a repensar em nossas atuações corno dirigentes de autarquias 
municipais ou de companhias estaduais. Precisamos, de fato, fazer 
uso racional do volume de água captado. 

Aqui temos a imagem de um transbordo. 
Existem alguns entraves a serem resolvidos para a liberação de 

recursos e financiamentos. A maioria dos Municípios podem ter 
capacidade de financiamento e endividamento, mas suas autarquias 
não podem tomar esses recursos por si. Apesar de a autarquia 
municipal às vezes ser independente, ela precisa do Município para 
buscar seus recursos financeiros. 

Os volumes de recursos acessíveis aos Municípios são bastante 
reduzidos, pois, em muitos casos, eles estão com margens baixas de 
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endividamento para contrair financiamento. Entretanto, as 
autarquias têm condições de contrair esse endividamento. Porém, 
mesmo que possam contrair financiamento, elas estão impedidas, 
porque têm sua contabilidade atrelada à dos Municípios. 

A contabilidade brasileira considera o investimento em saneamento 
como gasto público, portanto, o uso do FGTS e do BNDES para 
investimento faz aumentar as despesas correntes e, em 
conseqüência, o comprometimento do superávit primário. Não dá para 
trabalhar enquanto se considera como endividamento o valor de 
investimento no setor de saneamento. 

As autarquias, como boa parte das empresas estaduais, em menor 
escala também têm dificuldades em contrair financiamentos e pagar 
as contrapartidas com o próprio financiamento ou receitas tarifárias. 

Para universalizar, há países que trilharam os caminhos da 
privatização. Eles cobram tarifas mais altas, que proporcionam a 
recuperação quase total de seus recursos e serviços. Como exemplo, 
temos Alemanha, França, Reino Unido e Dinamarca, com tarifas 
acima de US$3,00 por m3 de água tratada e distribuída. 

O que não queremos é trilhar o mesmo caminho. Temos algumas 
legislações que impõem aos Municípios, ou ao Estado, determinada 
situação; por exemplo, ao Estado de Minas Gerais, o primeiro a 
constituir a sua legislação em relação às Parcerias Públicos Privadas, 
PPPs. Temos várias concessionárias e autarquias que, de fato, o 
fazem da melhor maneira. Ao ver da Assemae, as PPPs não deixam 
de ser uma maneira discreta ou disfarçada de privatização do setor. 

Nesta, a água deixa de ser um bem comum, um bem essencial à 
vida, passando a ser "commodity" ou meramente mercadoria. 

Quanto às PPPs, relativamente aos tributos, uma obra pública 
realizada é diferente de uma obra em que se tem a PPP. Tem-se a 
diferença de 43,63% de tributos em relação a 1% de uma obra com 
aplicação exclusiva de investimentos públicos, ou seja, esse valor é 
somente de tributos. 

Aqui, bons tempos em que a gente vivia a pão e água. 
Aqui, saneamento e renda. Coloca-se, por exemplo, o valor de 

US$4,00 nos Estados Unidos, mas isso significa 0,6% na renda de um 
norte-americano. 

As necessidades. É preciso assegurar o investimento público para 
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fornecer esses serviços e dinheiro externos a juros subsidiados. 

Essa é uma imagem de um carro-forte descarregando água. 
A Assemae se posiciona contrariamente. A venda do setor de 

saneamento em razão do acordo com o FMI, que é o memorando de 
política econômica. 

A transformação de setor público e de saneamento em água e em 
"commodity". 

A minimização do papel Estado, sobretudo de serviços essenciais e 
estratégicos. 

E a participação do setor privado em gestão, administração, 
operação e/ou regulação. 

Para encerrar, passarei uma mensagem: ""O Criador". Nós tivemos 
alguém ou alguma coisa no mundo, alguma vez, criando uma 
atmosfera propícia ao surgimento de várias espécies. Todos os 
ambientes, aquático, terrestre, onde os animais vivem em equilíbrio. A 
partir daí, o ambiente propício também aos mamíferos. Da mesma 
maneira que criou a luz solar, Ele criou a noite. E o Criador, na 
intensidade de criar, criou a última criação, produziu-nos, os 
hominídeos. E a nós, concedeu-nos uma grande dádiva, continuar a 
nossa grande criação ou a nossa história. 

O que temos feito é produzir as nossas grandes metrópoles, as 
nossas imaginações partindo do pressuposto de que podemos criar 
situações mais desejáveis ou menos desejáveis e eliminar grandes 
"habitais", pois precisamos de material para manufaturar. E olhamos 
para a nossa criação e pensamos que conseguimos produzir isso 
tudo. Nós, homens, não somos fáceis. 

Cabe-nos, agora, estar com essa cara de desconsolados, sem saber 
para onde seguir. E, como sempre, a nossa mania é transferir 
responsabilidades. Criamos tudo isso, vamos devolver ao Criador, 
talvez Ele dê conta de desfazer os inconvenientes. Mas o Criador nos 
impõe limparmos, neste momento, tudo que produzimos de maneira 
inadequada. E aqui estamos nós limpando, para podermos 
harmonizar os nossos ambientes e, assim, adquirir a consciência de 
que cumprimos o nosso papel e deixamos um legado a nossos filhos e 
netos. Portanto poderíamos descansar em paz". 

Esta é a mensagem que gostaria de deixar a todos e espero que 
consigamos unir água, saneamento, saúde à inter-relação necessária 
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ao nosso presente e futuro. Muito obrigada. 

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de 
"slides". 

O Sr. Coordenador - Muito obrigado, Dra. Dóris. Agradeço também 
às oras. Maria Cristina e Cristiana e ao Dr. Carlos Gonçalves de 
Oliveira Sobrinho. Antes de repassarmos a condução dos trabalhos ao 
Deputado Fábio Avelar, Vice-Presidente da Casa, queríamos informar 
alguns dados relativos ao saneamento em Minas Gerais. 

Em janeiro de 2003, no início de nossa gestão, apenas 17% da 
população mineira era atendida pelo serviço de disposição adequada 
de resíduos sólidos urbanos, ou seja, pouco mais de 2 milhões de 
habitantes, número muito baixo para Minas Gerais. Em janeiro deste 
ano, o percentual dobrou: 37% da população urbana do Estado de 
Minas Gerais obteve esse serviço. Esse é um exemplo da importância 
dada por esta gestão ao saneamento básico. Até então, nenhum 
esforço foi feito como o objetivo de se alcançar resultado tão positivo 
em curto prazo. 

Por outro lado, há estatísticas ruins. Atualmente apenas 9% da 
população urbana tem tratamento de esgoto, ou seja, 24 Municípios, o 
que é muito pouco. Mesmo com os esforços, esse índice deve passar 
de 9% para 12% ou 13% da população mineira; logo devemos admitir 
que ainda estamos muito aquém do ideal. 

Há uma notícia muito boa que darei em primeira mão. Entre hoje e 
amanhã, o Sr. Secretário José Carlos Carvalho assinará duas 
deliberações normativas. Uma trata do esgotamento sanitário em 
Minas Gerais, a chamada "DN do Esgoto". À semelhança da 
deliberação do lixão, vamos efetivamente focar a nossa ação no 
tratamento do esgoto, de acordo com a metodologia utilizada para os 
resíduos sólidos, isto é, primeiro atacar as cidades com maior 
população, o que significa prazos diferenciados. 

Concomitantemente, também haverá a DN que trata de drenagens e 
canalizações. Trata-se da famosa questão de tratamento de fundo de 
vale. Teremos, portanto, dois importantes instrumentos de gestão 
ambiental, incluindo prazos. Obviamente, à semelhança do que 
fizemos com o resíduo sólido urbano, daremos assistência a todos os 
Municípios. 

O papel da Feam mudou, hoje é mais proativo e de orientação. 
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Todos os Municípios de Minas Gerais foram visitados pela Feam. 
Orientamos o Prefeito, o Secretário de Meio Ambiente, ou o 
responsável pelo setor no Município, e somente assim pudemos obter 
esse resultado tão expressivo em longo prazo. Trago essas 
informações porque creio que podem ajudar em nosso debate. Essa é 
uma questão fundamental, pois um governo sério deve estar 
permanentemente preocupado e agindo para resolver as questões 
básicas da população do Estado - no caso específico do nosso tema 
de hoje, o saneamento. 

Retorno a condução dos trabalhos ao Deputado Fábio Avelar e 
agradeço a oportunidade de participar do debate de um tema tão 
importante para todos nós. Obrigado. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que os 

participantes poderão formular perguntas aos expositores. As 
questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente, 
mediante inscrição prévia. Com o objetivo de agilizar o debate, 
solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se 
identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade 
das saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos 
para fazer sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as 
respostas. 

Debates 
O Sr. Presidente - O Sr. Nísio de Souza Armani, do Crea-MG, 

pergunta à Sra. Maria Cristina: "Existe tecnologia que reaproveita 
100% dos pneus descartáveis sucateados em nossos dias, bem como 
outras tecnologias despoluidoras e sanitárias. Para onde esses devem 
ser enviados? Seria para a ANA?". 

A Sra. Maria Cristina de Sá Oliveira Matos Brito - Não sei. Há uma 
orientação do Conama para que as indústrias de pneus os reutilizem, 
mas não está sendo cumprida. Estava em discussão no Conama a 
alteração dessa resolução, porque as empresas de pneus estavam 
pedindo maior prazo. Existe uma associação dessas indústrias de 
pneus que têm obrigatoriedade de recolher uma parcela do que 
produzem. Essa seria uma das organizações que deveria procurar, já 
que devem recolher parcela dos pneus que produzem. 

O Sr. Presidente - Solicitamos também a nossa assessoria que faça 
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essa pesquisa e encaminhe uma sugestão ao Sr. Nísio. Pergunta 
do Sr. Gérson, da Universidade Federal de Ouro Preto, à Sra. Maria 
Cristina: "Alguns autores estudiosos do saneamento básico incluem as 
condições de adaptação - moradia - como importante meio de 
avaliação. Como a senhora vê essa abordagem?". 

A Sra. Maria Cristina de Sá Oliveira Matos Brito - As condições de 
habitação estão relacionadas com o saneamento. 

Há doenças ligadas diretamente às condições de habitação, a do 
"barbeiro" é uma delas. Há outras doenças que também são 
transmitidas por via aérea. Então, as condições de boa iluminação e 
ventilação são importantes. Também é verdade que as condições de 
habitação estão ligadas ao saneamento. Normalmente as condições 
não são tratadas à parte, mas estão ligadas à questão da saúde e do 
saneamento. A colega da Secretaria de Saúde certamente dará outras 
contribuições. 

A Sra. Cristiana Ferreira Jardim de Miranda - Quero lembrar que a 
questão do saneamento do setor público vai até a entrada da casa. 
Então, a condição de manutenção da qualidade da água está 
relacionada com o morador. Por exemplo, se numa casa não há 
cuidados básicos como limpeza de caixa d'água e de caixa de 
gordura, apesar de as condições sanitárias estarem boas da rua para 
fora, da rua para dentro se tornará um fator de risco à saúde da 
população daquela moradia. 

O Sr. Presidente - Foi encaminhada à Mesa mais uma pergunta, a 
última, pois as inscrições já estão encerradas. A pergunta é da Iara, 
estudante do Departamento de Engenharia Sanitária da UFMG e 
voluntária da Anda, dirigida à Sra. Cristiana Miranda: "Como o 
saneamento pode ser um fator de risco e como evitar que isso 
aconteça?". 

A Sra. Cristiana Ferreira Jardim de Miranda - O que é um fator de 
risco? Fator de risco para a saúde de uma população é tudo aquilo 
que aumenta a possibilidade de ela vir a adoecer de algum agravo. 

No saneamento básico, há doenças de veiculação hídrica, as 
verminoses. Hoje não estamos colocando em Minas a hepatite A, que 
deixa de ser uma doença de veiculação hídrica para ser uma doença 
de saneamento de áreas confinadas, muito voltada às escolas. 

A condição de saneamento passa a ser um fator de risco a partir do 
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momento em que aumenta a possibilidade de se ter contato com 
agentes que podem ser nocivos à sua saúde. E quando ela será um 
fator de proteção? No momento em que se tem condições adequadas 
para evitar que esses agentes interfiram na saúde. Lembro que água 
é elemento essencial à vida, ninguém vive sem ela, portanto é um 
fator de proteção. 

O Sr. Presidente- Lembramos aos presentes que, paralelamente às 
atividades que se desenvolvem no Plenário, está havendo, no Teatro 
da Assembléia, um curso de aperfeiçoamento destinado 
exclusivamente aos membros efetivos e suplentes do Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos. 

A Assembléia Legislativa, a Semad, o lgam, o Fórum Mineiro de 
Comitês de Bacias Hidrográficas e o Crea-MG manifestam seus 
agradecimentos às autoridades que participaram deste debate. 

Neste momento, passo a Presidência ao Deputado João Leite, 
membro da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais da 
Assembléia Legislativa, e a coordenadoria dos trabalhos ao Sr. 
Rodopiano Marques Evangelista, Coordenador Adjunto do Fórum 
Mineiro de Bacias Hidrográficas. 

Passaremos ao terceiro tema desta tarde, "Agência de Bacia: 
Regulamentação e Implantação". 

Terceiro Painel: Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - A Presidência convida a 

tomar assento à Mesa para o 3º Painel os Exmos. Srs. Wilde Cardoso 
Gontijo Júnior, Assessor da ANA; Valter Vilela Cunha, Coordenador 
do Grupo Técnico para Regulamentação das Agências de Bacias 
Hidrográfica do Conselho Estadual de Recursos Hídricos; Francisco 
José Lobato da Costa, Diretor das Comissões Técnicas da 
Associação Brasileira de Recursos Hídricos; Mauro da Costa Vai, 
Coordenador-Geral do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias 
Hidrográficas; Paulo Teodoro de Carvalho, Diretor-Geral do lgam; e 
Rodopiano Marques Evangelista, Coordenador Adjunto do Fórum 
Mineiro de Bacias Hidrográficas e Coordenador dos Trabalhos. 

Para falar sobre o tema "Agência de Bacia: Regulamentação e 
Implantação", com a palavra, o Sr. Wilde Cardoso Gontijo Júnior, 
assessor da ANA, que disporá de 15 minutos para sua exposição. 

Palavras do Sr. Wilde Cardoso Gontijo Júnior 
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Boa-tarde. Gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar 

algumas experiências que a ANA tem desenvolvido. O tema "Agência 
de Águas" é novo, e tenho a certeza que contribuirá muito para o 
debate que está havendo, em Minas, relativamente à implantação das 
agências de bacias. 

Inicialmente, gostaria de fazer um pequeno histórico da atuação da 
Agência Nacional das Águas. A Lei das Águas é de 1997, e a ANA foi 
criada somente em 2000, mais precisamente, em 19/12/2000, quando 
tomou posse a sua primeira Diretoria. O desenvolvimento de suas 
atividades deu-se a partir de janeiro de 2001. Após o primeiro ano de 
implantação, a ANA teve como demanda a implantação de vários 
comitês de bacia no Brasil. Verificam-se no mapa as áreas coloridas, 
que se referem ao trabalho inicial da ANA: em verde, o comitê do Rio 
São Francisco; em vermelho, o do Rio Doce; em vermelho mais 
escuro, o do Rio Piracicaba, na região paulista; em amarelo, o do 
Paraíba do Sul; em roxo, o do Paranaíba; dentro do São Francisco, o 
comitê do Rio Verde Grande; e, dentro do Paraíba do Sul, o comitê 
dos Rios Pomba e Muriaé. Quis falar sobre isso por duas razões: 
primeiro, pode-se verificar que todas essas bacias, sem nenhuma 
exceção, passam por Minas Gerais, têm território em Minas Gerais, ou 
seja, a gestão das águas no Brasil passa por uma forte integração da 
União com o nosso Estado. Se não houver essa integração, 
provavelmente teremos uma ótima lei, mas não conseguiremos 
implementá-la. 

Muito importante também é a atuação dos agentes públicos em uma 
bacia hidrográfica. Debate-se muito sobre os comitês de bacia, 
imaginando que esses comitês podem e fazem tudo, exercendo até 
funções de Estado, apesar de serem organismos do Estado. 
Destaquei ali as atribuições legais, ou seja, o que cabe a um comitê: 
ser o fórum de debates das idéias e das deliberações do que deve ser 
feito em uma bacia hidrográfica. Obrigatoriamente, o comitê precisa 
de uma agência de bacia, já que não possui personalidade jurídica. A 
agência caracteriza-se por ser o ente técnico e deve estar vinculada 
explicitamente a um ou mais comitês. 

O comitê e a agência não são suficientes para que se tenha uma 
gestão completa dos recursos hídricos. Há ações que apenas o 
Estado pode exercer, como as de outorga, fiscalização e, conforme a 
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legislação atual, cobrança, ou seja, em uma bacia, estamos 
condenados a conviver com comitê, agência e organismo outorgante. 
É fundamental o entendimento disso, para que não haja sobreposição 
de função entre esses agentes e para que o sistema funcione. 

A Lei nº 9.433 estabeleceu várias atribuições técnicas para a 
agência de bacia. Já que vocês estão cansados, não vou me 
estender, mas acho fundamental dizer que agência é uma entidade 
técnica vinculada aos comitês e deve conhecer o que precisa ser feito 
em uma bacia hidrográfica, para saber cuidar das suas águas. É 
fundamental que tenha o conhecimento técnico disso. Dessa forma, 
poderá propor ao comitê as ações que deverão ser executadas. Mais 
uma vez, cabe à agência entender que deve fazer o diagnóstico, o 
prognóstico, propor ações e instrumentos de gestão, mas que cabe ao 
comitê a decisão final. 

O art. 44 da Lei nº 9.433 é muito claro. Vale a pena perdermos 
algum tempo com a experiência da ANA na implementação de duas 
agências. 

Todavia, é importante destacar também outros três artigos. O art. 41 
fala da Secretaria Executiva do Comitê, que é uma atribuição da 
agência de bacia para dar sustentação à agenda do comitê. Todos os 
comitês de rios de domínio da União têm alguma estrutura de apoio. O 
Paraíba do Sul foi o primeiro. O Ceivap, que é seu comitê, instalou-se 
em 1996. Em 1998, havia uma estrutura de apoio, a que chamávamos 
de escritório técnico, que dava sustentação à Secretaria Executiva do 
Comitê. Essa estrutura, durante bom tempo, foi bancada pela União, 
até que a agência de bacia foi instalada. 

Hoje, o Comitê do Rio Doce é apoiado pela ANA, em parceria com 
os Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, por meio de uma 
sede regional situada em Governador Valadares. Essa estrutura 
oferece sustentação à Secretaria Executiva do Comitê do Rio Doce. 
Isso já se repetiu no Comitê do Verde Grande e agora será 
implementado no Comitê do São Francisco, que é um comitê-país, 
pois possui 630.000km2 e 15 milhões de habitantes. Ademais, envolve 
a polêmica da transposição, que faz parte do dia-a-dia nacional. Esse 
comitê ainda não dispõe de uma estrutura que lhe dê condições de 
operacionalizar suas decisões. 

Então, o que se fez? A ANA criou uma unidade administrativa 
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regional com sede em Salvador e com 11 subsedes na bacia, 
inclusive em Belo Horizonte, onde o Comitê do São Francisco terá 
apoio. 

Como se pode ver, essa estrutura depende da boa-vontade política 
do governante de plantão. É necessário que ela seja perene, tenha 
continuação. Por isso é fundamental a implantação de uma entidade 
que tenha viabilidade financeira assegurada. O art. 43 deixa claro que 
não há independência administrativa, financeira e conseqüentemente 
política, se não houver independência para gerir os recursos. É 
importante abordarmos esse assunto, porque não dá para se 
estabelecerem agências de bacia vinculadas a uma ou a outra 
entidade. É fundamental que se estude o modelo que iremos 
apresentar, de modo que os recursos sejam garantidos, 
independentemente do administrador de plantão dos organismos 
federal e estadual. 

O primeiro problema enfrentado pela Agência Nacional e pelos 
comitês que decidiram pagar suas dívidas refere-se à interpretação da 
Lei nº 9.433, no que tange à personalidade jurídica dessa entidade. 
Temos dois caminhos: poderia ser um órgão público ou um organismo 
não governamental. Depois de muitos debates, se consideradas as 
duas experiências que apresentaremos, optou-se pelas associações 
civis, que são formadas no âmbito da sociedade, reguladas pelo novo 
Código Civil e têm estrutura definida pelos próprios associados. 

Não entrarei na discussão das outras modalidades de 
personalidades jurídicas que poderiam contemplar o que prevê a Lei 
nº 9.433. Deixarei esse aspecto para ser discutido com os colegas da 
Mesa. O importante é que hoje temos uma legislação que permite à 
sociedade civil organizada montar uma entidade e candidatar-se, junto 
aos comitês, à agência de bacia. 

Ainda quanto a agências de bacia, três experiências foram feitas no 
Brasil. A primeira experiência foi a do Alto Iguaçu e Alto Ribeira. 
Infelizmente, essa experiência hoje não se encontra em 
desenvolvimento. 

A ANA, no entanto, teve uma inserção maior na experiência do Vale 
do Paraíba e do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, na região de 
Campinas, em São Paulo. Nessas experiências, houve crescente 
aprimoramento. Acreditamos que as experiências que virão poderão 
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Com relação à experiência do Paraíba do Sul, como já disse, ele foi 
criado em 1996. Somente em 2002, o comitê criou a sua agência de 
águas. Na época, ainda não havia uma definição clara de qual seria a 
personalidade jurídica dessa agência. De 2002 até fevereiro de 2004, 
o comitê ficou debatendo e não definiu a sua personalidade jurídica 
para exercer as suas funções. 

No entanto, esse momento talvez tenha sido o mais rico com relação 
à implementação da legislação brasileira sobre os recursos hídricos. 
Essa lei foi considerada por todos como extremamente avançada, 
mas seu detalhamento não permitia a criação da agência. 

O Comitê do Paraíba do Sul, a ANA, a Secretaria de Recursos 
Hídricos e vários parceiros foram os responsáveis diretos pela edição 
da Medida Provisória nº 165, que foi sancionada em 11 de junho, na 
forma da Lei nº 10.881. Essa lei é que permite que hoje possamos 
apresentar essas duas experiências. Estende a todas as associações, 
a todas as entidades sem fins lucrativos que se enquadram no art. 47 
da Lei nº 9.433 a possibilidade de virem a ser agências de bacia. 

Hoje, além dos consorc1os e associações intermunicipais, 
associações regionais, locais e setoriais, organizações técnicas não 
governamentais e outras reconhecidas pelo Conselho Nacional podem 
exercer as funções de agências de bacia, o que foi fundamental, uma 
vez que, pela Lei n' 9.433, isso só se aplicava a consórcio e 
associações intermunicipais. 

Outra novidade que ajudou muito a implementação da agência foi o 
art. 4°, que obrigou a ANA a transferir todos os recursos arrecadados 
na bacia para aplicação na região. Essa era uma grande aspiração de 
toda a comunidade de recursos hídricos, que via um impedimento no 
art. 22 da Lei nº 9.433, que estabelecia prioridade de aplicação, mas 
não obrigatoriedade. 

Uma terceira novidade é o art. 9º, que passou para a ANA a 
possibilidade de editar normas que facilitassem às entidades 
alegatárias, como foram chamadas as agências de bacia, o exercício 
de suas funções. 

Assim foi criada a Agevap, entidade que tem uma assembléia geral, 
que foi colocada como o espelho do comitê, tem um conselho 
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deliberativo e uma diretoria, e atende ao que se delibera no âmbito 
do comitê. Para fins de gerenciamento da gestão, foi proposto um 
contrato de gestão, cujas obrigações estão ai no quadro. A Agevap 
cabe alcançar resultados e à ANA definir normas flexíveis e o retorno 
dos recursos para a bacia. 

Dessa forma, em 20/2/2005, pudemos iniciar uma discussão no 
âmbito do Ceivap, que culminou, no dia 1 º/9/2005, com a federação 
do contrato de gestão. Os colegas de Mesa discutirão a questão. 

A Agevap, que está funcionando há um ano e meio, recebe todos os 
recursos e é contratada pela ANA por meio desse contrato de gestão. 
Essa experiência foi fundamental, para que pudéssemos realizar uma 
segunda experiência na tentativa de avançar. Qual foi a segunda 
experiência? Foi na Bacia de Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que tem 
um pedaço na região do Sul de Minas e na região de Campinas. 
Saímos de lá com algumas premissas, ou seja, que se instalaria uma 
agência única de bacia em Piracicaba, Capivari e Jundiaí, para que 
gerisse os recursos oriundos da União e que os recursos arrecadados 
nos rios de domínio de São Paulo e de Minas Gerais também viessem 
para essa entidade. Com essa premissa, houve uma discussão 
fundamental. 

Instalada essa entidade, o que ela faria? Qual seria a sua missão? 
Depois de definida a missão e o que se queria dela no futuro, definiu-
se claramente o que ela faria. Iniciamos um processo, construindo a 
base de uma negociação de gestão. Esse foi o modelo proposto, e é 
hoje praticado. Atualmente temos uma agência de bacia, PCJ, que é 
simples. Possui uma diretoria e um conselho fiscal, e a sua ligação 
com o comitê de bacia se faz por meio de uma câmara técnica, no 
âmbito do comitê de bacia. É uma câmara técnica especial, formada 
exclusivamente por membros do comitê. No entanto, não é o comitê 
todo. É como se fosse um conselho deliberativo, formado apenas por 
membros do comitê, em tamanho reduzido. 

Abordarei a questão da transferência dos recursos da União para a 
bacia. A ANA começou a praticar a arrecadação desde 2003, e esse 
modelo está funcionando. Apesar de não termos a lei orçamentária 
votada no âmbito da União, todos os recursos que são arrecadados 
podem ser passados imediatamente para a bacia, independentemente 
da lei orçamentária ter sido votada, pois uma lei anterior, a LDO, 
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garante que receitas próprias da União, no caso, da ANA, sejam 
repassadas. Portanto resolvemos o problema financeiro, ou seja, o 
problema orçamentário no âmbito da União, o que é muito importante 
para que a agência possa cumprir as metas de gestão. 

Uma discussão que demandou um tempo enorme na bacia foi a 
respeito de qual seria o tamanho. Uma fase fundamental foi quando 
se quis definir o tamanho dessa agência e como essa agência seria 
sustentada. Para uma entidade delegatária exercer com capacidade 
técnica suas atividades, custaria em torno de R$800.000,00 por ano. 
Isso demandaria uma receita de R$1 0.000.000,00, oriundos da 
cobrança pelo uso da água. Em Piracicaba, foi escolhido o consórcio 
intermunicipal, PCJ. 

O Estado da arte. Hoje temos que a personalidade jurídica definida e 
de uso freqüente que podemos utilizar a qualquer momento é a 
associação civil. 

Os recursos financeiros têm a garantia de ser transferidos para a 
bacia que originou a sua cobrança. 

A ANA normatizou compras e serviços que são modelados pelas 
normas que as organizações sociais praticam. 

A contratação de pessoal, com a nova norma da ANA, é uma 
prerrogativa da entidade delegatária, desde que obedeça aos 
princípios constitucionais de legalidade, de transparência, de 
impessoalidade e de eficiência. Em outras palavras, as normas 
permitem a contratação, mas tentam evitar o "cabide de emprego". 

Por último, cabe à entidade definir os salários dos seus Diretores. 
Não há nenhuma limitação por parte da União. 

Falei só das facilidades. Falarei dos desafios. 
Como uma entidade poderá ser a entidade de todos os comitês de 

determinada bacia? Se um determinado comitê não tiver arrecadação 
suficiente para instalar uma agência, como construiremos uma 
entidade que exercerá isso, sabendo dos desafios políticos dessa 
questão? Qual seria a estrutura interna das entidades delegatárias e 
como construiríamos uma relação agência-comitê para evitar os 
desgastes e sobreposição de funções? No contrato de gestão, como 
definiríamos metas que visualizassem a execução de ações de um 
plano de bacia? Como faríamos a integração das ações entre os 
Estados e a União, para que possamos realmente construir uma 
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gestão integrada, harmoniosa e que, independentemente do 
domínio dos rios, possa garantir à população de determinada região a 
água na quantidade e na qualidade das demandas dos seus usos? 
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de 
"slides". 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Sr. Coordenador do Trabalhos, 
Sr. Rodopiano Marcos Evangelista, Coordenador Adjunto do Fórum 
Mineiro de Bacias Hidrográficas. 

O Sr. Coordenador - Agradeço a palavra ao Deputado João Leite e a 
presença de todos os palestrantes. Dando seguimento, passo a 
palavra ao Sr. Valter Vilela Cunha, Coordenador do Grupo Técnico 
para a Regulamentação das Agências de Bacias do Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos, que disporá de 15 minutos para a sua 
exposição. 

Palavras do Sr. Valter Vilela Cunha 
Boa-noite. Vamos tentar mostrar rapidamente onde se insere uma 

agência de bacia dentro do Sistema Estadual de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos. Vamos tentar mostrar que a agência de bacia não 
é o órgão principal, mas um órgão secundário. Muitos acham que o 
principal dentro do Sistema é uma agência de bacia, mas não é. 

Qual é a base legal que temos em Minas Gerais? Foi mostrado pela 
ANA como é o sistema federal, baseado na Lei nº 9.433 de 1997. 
Temos a Lei nº 13.199, que estabelece o Sistema Estadual de 
Geranciamento de Recursos Hídricos. Como é esse sistema? Temos 
uma Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável. Abaixo, temos o Conselho Estadual de Recursos 
hídricos. Esse conselho é paritário, formado por 40 pessoas, 
sociedade, usuários, poder público municipal e poder público estadual. 
Esse conselho define as diretrizes e políticas de recursos hídricos no 
Estado de Minas Gerais. Depois há o Instituto Mineiro de Gestão das 
Águas - lgam -, órgão fundamental, gestor do sistema em Minas 
Gerais. Depois temos os comitês de bacia. O comitê de bacia nada 
mais é do que o parlamento das águas. Ele determina, normaliza, 
enfim, define tudo. 

Depois há as agências de bacia, que nada mais são do que uma 
secretaria executiva de um comitê de bacia. Portanto o importante é 
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consolidá-los. As agências de bacia são uma conseqüência do 
comitê. 

O comitê de bacia é um órgão deliberativo e normativo. O Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos, por meio de uma proposta do lgam, 
em 4/10/2002, aprovou a Deliberação Normativa nº 6, que estabelece 
36 unidades de planejamento, de gestão e de recursos hídricos em 
Minas Gerais. Na prática, essa deliberação era 34 por unidade. 
Depois, por meio de mais duas deliberações, criamos mais duas 
unidades de planejamento e gestão. Então, Minas Gerais somente 
pode ter 36 comitês de bacia. Isso foi um avanço espetacular no 
Estado. Quer dizer, essas unidades de planejamento e gestão foram 
definidas considerando as principais bacias, a sua vocação política, 
econômica e social. 

Atualmente, no Estado, já há 26 comitês de bacia instituídos. 
Certamente aprovaremos mais um, que é o Pomba Muriaé, que está 
na pauta do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Amanhã, nesta 
Casa, às 14 horas, discutiremos a aprovação de mais esse. Portanto 
passaremos para 27 comitês. 

Mostramos que agência de bacia é apenas a conseqüência. O 
importante é o comitê. Pela nossa lei, podemos ter uma agência de 
bacia instituída pelo Estado mediante autorização legislativa. Ela terá 
personalidade jurídica própria e autonomia financeira e administrativa. 
Isso é uma agência de bacia, criada por meio de um ato legislativo. 

Acreditamos que, em Minas Gerais, não teremos essa agência, 
porque o processo é mais demorado mas sim entidades equiparadas 
às agências de bacia. A nossa lei estadual, nos arts. 38, 46 e 47, 
define como equiparamos uma entidade a uma agência de bacia, para 
que aquela realize o papel desta. Elas atuarão como unidades 
executivas descentralizadas por ato do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos. Então, é muito mais fácil ser aprovado nesse 
Conselho do que criar-se uma agência de bacia, por meio de lei. 
Então, a agência é criada mediante a solicitação de um comitê de 
bacia ou de comitês de bacia. Por exemplo, um comitê de bacia diz: 
"Desejo fazer a equiparação de uma associação qualquer em agência 
de bacia". Então, manda para o lgam, a fim de que faça a análise 
legal; e este o envia ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos para 
aprovação. Essa entidade fornecerá o suporte administrativo, técnico 
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e financeiro. 

Em Minas Gerais, consorc1os e associações intermunicipais de 
bacias hidrográficas e regionais, locais e multissetoriais de usuários 
de recursos hídricos podem ser equiparados às agências de bacia. 
Elas terão sempre a natureza jurídica de organização civil para 
recursos hídricos. O importante é que somente tornar-se-á agência se 
se celebrar um contrato de gestão com o Estado, por meio do lgam. 
Se não o celebrar, continuará sendo uma associação de usuário sem 
as prerrogativas de uma agência de bacia. Portanto, não poderá 
cobrar nem fazer nada. 

O que é o contrato de gestão que precisa ser assinado? É um 
acordo de vontade bilateral de direito civil, celebrado com a finalidade 
de assegurar às entidades equiparadas autonomia técnica, 
administrativa e financeira. Quando o Conselho aprovar essa 
equiparação, essa entidade negociará com o lgam um contrato de 
gestão. Só depois de assiná-lo poderá se tornar uma agência de 
bacia. Há requisitos para que um comitê solicite equiparação a 
qualquer entidade. Primeiramente, é preciso haver uma assistência 
legal de comitê. O que é isso? É preciso que haja um ato do 
Governador nomeando o comitê de bacia, que é um órgão de Estado. 
A bacia precisa ter viabilidade financeira assegurada pela cobrança do 
uso dos recursos hídricos. Se não houver essa viabilidade, não será 
possível estabelecer uma agência naquele comitê. Sabemos que 
grande parte de Minas Gerais, regiões Norte e Nordeste, não terá uma 
agência de bacia. É preciso unir diversos comitês para formar uma 
agência, caso não exista viabilidade econômica e financeira. Além da 
autorização do conselho estadual, é preciso também que haja 
autorização legislativa, quando instituída pelo Estado, o que não 
acontecerá tão cedo. O que é viabilidade financeira? Falamos muito 
nesse assunto porque ele é fundamental. Os valores arrecadados com 
a cobrança serão aplicados exclusivamente na bacia em que foram 
gerados. Isso é o que determina a lei mineira. O mãximo que se pode 
tirar do custeio dessa agência de bacia é 7,5% do valor arrecadado. 
Portanto, 7,5% têm de ser suficientes para manter todo o custeio. 
Caso contrário, a agência não poderá ser criada. Aí, será preciso 
outro comitê para somar e permitir a criação. 

Compete ao lgam arrecadar os recursos da cobrança. Como dito 
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anteriormente, quem tem o poder de cobrar é o Estado. Todos os 
usuários pagam ao lgam, que, por meio um contrato de gestão, 
repassará os recursos à futura agência de bacia ou entidade a ela 
equiparada. 

Mostrarei como essa questão é complexa. Peço desculpas a 
Aparecida, aqui presente, e ao Dr. Neiva, do Comitê do Rio Paraíba 
do Sul, porque estou utilizando seus dados para mostrar que esse foi 
o primeiro comitê e a primeira agência criados. A cobrança começou 
em março de 2003. Essa agência tem um dos maiores PIBs do País. 
O Rio Paraíba do Sul nasce em São Paulo, passa por Minas Gerais, 
na região de Juiz de Fora, e vai para o Rio de Janeiro. Achávamos 
que essa agência seria uma maravilha. Segundo dados da ANA, são 
arrecadados cerca de R$537.000,00 por mês, numa média anual de 
R$6.400.000,00 - esperávamos arrecadar R$24.000.000,00. Desse 
valor, 7,5% totalizam R$480.000,00 por ano. Assim, há R$480.000,00 
anuais para que a Agevap se mantenha, o que não ocorre. Ela se 
mantém com os subsídios da ANA, que, desde o começo, utiliza a 
Bacia do Paraíba do Sul como modelo, como piloto, e banca a sua 
agência. A arrecadação é insuficiente. Para que vocês tenham idéia 
de quem está pagando essa conta, a indústria arca com 35% de toda 
a arrecadação do Paraíba do Sul; o setor de saneamento, que são as 
companhias estaduais, as Prefeituras e os Saaes, 64%; a irrigação, 
0,03%; e outros, 0,27%. Estamos mostrando esses números porque 
Minas é um Estado que tem muita pecuária e agricultura. Em várias 
regiões, somente essas atividades são praticadas. Nelas, a cobrança 
será irrisória. Não haverá condições para se criar uma agência de 
bacia nesses locais, porque não haverá sustentabilidade. O que 
estamos fazendo hoje no Conselho Estadual de Recursos Hídricos? 

Temos o Decreto nº 41.578, que regulamentou a nossa Lei nº 
13.199. O art. 19 diz o seguinte: "O Conselho Estadual regulamentará 
as agências de bacias e entidades a ela equiparadas, observado o 
seguinte: ... " O item I não é importante. "11 - O caráter técnico de 
atuação". O caráter político é todo do comité. "111 - A necessidade de 
constituir-se numa estrutura gerencialmente compatível e eficiente". 
Nosso Secretário José Carlos Carvalho, por meio da Deliberação nº 9, 
do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, de 3/112006, criou um 
grupo de trabalho para que, em 90 dias, seja regulamentado esse art. 
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19 do Decreto nº 41 .578. O grupo de trabalho é composto de 12 
entidades, inclusive o lgam. Já tivemos quatro reuniões e esperamos, 
na reunião do dia 28 de março, fechar essa minuta de deliberação 
normativa do Conselho Estadual, para que, na próxima reunião do 
Conselho, a ser realizada em maio ou junho, possamos aprovar essa 
deliberação. Após essa aprovação, teremos condições de aprovar a 
equiparação das propostas de criação de agências de bacias. 

Dentro desse grupo de pessoas que conhecem o setor, estamos 
tentando definir quantas agências de bacias ou entidades a elas 
equiparadas poderão ser criadas em Minas Gerais. Temos 36 comitês 
de bacia. Com certeza não teremos 36 agências de bacias, por 
inviabilidade econõmico-financeira. Estamos nessa fase. Esperamos 
que, dentro de dois ou três meses, o Estado regulamente isso e, daí 
para a frente, teremos uma definição de como poderão ser criadas 
essas bacias. 

Rapidamente, dentro dos meus 15 minutos, penso que cumpri meu 
objetivo. Muito obrigado, estou à disposição para qualquer 
questionamento 

O Sr. Coordenador (Rodopiano Marques Evangelista) - Agradeço as 
palavras do Sr. Valter Vilela Cunha e passo a palavra ao Sr. Francisco 
José Lobato da Costa, Diretor das Comissões Técnicas da 
Associação Brasileira de Recursos Hídricos - ABRH -, que disporá de 
15 minutos para sua exposição. 

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de 
"slides". 

Palavras do Sr. Francisco José Lobato da Costa 
Gostaria de iniciar cumprimentando o ilustre Deputado João Leite, 

em nome de quem cumprimento os colegas da Mesa, fazendo um 
especial agradecimento ao Dr. Mauro da Costa Vai, Coordenador do 
Fórum Mineiro dos Comitês de Bacias, que me deu a honra de 
participar deste evento. 

É interessante notar que, depois de todos os detalhes a respeito das 
agências de bacias, provavelmente as observações que farei estarão 
muito bem referenciadas pelas exposições que me antecederam. O 
roteiro da nossa apresentação começará contextualizando as 
agências de bacia no âmbito do Sistema de Gestão de Recursos 
Hídricos, e gostaria de sublinhar a palavra "sistema". Vamos analisar 

~------------~------------~ 
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de que maneira as agências de bacias ajudam a estruturar o 
sistema de gestão das águas, e depois as evidências em curso no 
Brasil a respeito de como esse tema tem evoluído, particularmente a 
Agevap, citada pelos dois colegas da Mesa, e o Consórcio PCJ. Não 
vou esquivar-me de mencionar também o histórico do que ocorreu no 
Estado do Paraná, minha terra de origem. 

Depois vamos conversar um pouquinho sobre o que chamaria de um 
modelo de bom-senso, ou seja, agências de bacia seletivamente 
instaladas - o que também tem a ver com as observações do Dr. 
Vilela - e finalmente algumas recomendações para regulamentação de 
agências que sejam baseadas em associações de usuários ou 
consórcios intermunicipais de bacias hidrográficas. 

Vamos então, primeiro, contextualizar as agências de bacia no 
sistema de gestão de recursos hídricos. Essa gestão não é 
empreendida isoladamente nem pelos órgãos com poder de 
concessão de outorga de direito de uso da água - lgam, em Minas 
Gerais; Daee, em São Paulo; Suderhsa, no Paraná; e ANA, no âmbito 
da União - nem pelos comitês de bacia nem por agência nem pelos 
conselhos de recursos hídricos dos Estados nem pelo Conselho 
Nacional, mas sim por um sistema. E, quando falamos em sistema de 
gestão, precisamos ter a visão do conjunto, das instâncias que o 
compõem. 

Isso significa que, ao regulamentar o funcionamento das agências 
de bacia e, complementarmente, dos conselhos, comitês e órgãos 
com poder de outorga, temos duas alternativas: a primeira é ocupar 
todos os espaços institucionais com todos, em todos os lugares, com 
iguais funções, o tempo todo, ou seja, tanto no conselho quanto nos 
comitês e agências de bacias, todas as instâncias representativas da 
sociedade civil ou do aparelho de Estado estarão disputando seus 
espaços. 

Há uma segunda alternativa para a qual quero chamar a atenção 
dos senhores: estabelecer uma boa divisão de trabalho, segundo 
habilitações específicas do Estado, de organizações da sociedade civil 
e de usuários que interferem nos corpos hídricos. 

Vamos, primeiro, verificar o que acontece se todos os espaços 
institucionais forem ocupados por todos os interessados. Quem são 
eles? Primeiramente os órgãos públicos detentores do poder de 
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outorga, no âmbito da União, dos Estados e dos Municípios, as 
Prefeituras Municipais. Em segundo lugar, vêm as representações da 
sociedade civil, desde as ONGs que militam na área do meio 
ambiente até organizações técnicas de ensino e pesquisa, 
universidades, etc. Também há os setores usuários de recursos 
hídricos, em geral os concessionários de serviços de saneamento, 
empresas de geração de energia hidrelétrica, irrigantes, indústrias e 
eventuais serviços municipais autônomos de saneamento básico. 

E quais são todos os espaços? Primeiro temos os espaços dos 
conselhos de recursos hídricos e, segundo, os de comitês de bacias 
hidrográficas. No âmbito das agências de bacias, estão os conselhos 
de administração das agências de bacia. 

Se todas essas instâncias mencionadas estiverem em todos esses 
espaços, qual será o resultado? Teremos altíssimos custos de 
transação. Como muitas vezes tem ocorrido no País, o debate que 
não resolvemos no âmbito do conselho é transferido para o comitê de 
bacia hidrográfica e deste para o conselho de administração das 
agências e vice-versa. Portanto, para cada decisão de caráter 
executivo que deveríamos implementar no sistema de recursos 
hídricos, estaremos gastando munição, energia, com altíssimos custos 
de transação, pois todos estão em todos os lugares ao mesmo tempo. 

Qual é a alternativa de uma boa divisão de trabalho? Primeiramente, 
reconhecer que as próprias esferas do poder público têm funções 
constitucionais e habilitações específicas, ou seja, as habilitações e as 
funções constitucionais da União são distintas das atribuições dos 
Municípios. A União define a coordenação geral, a gestão da política 
econômica e grandes questões nacionais, enquanto o Município tem a 
função de responder ao cidadão que a ele se dirige. Portanto, não 
podemos esperar a mesma resposta da União, dos Estados e dos 
Municípios. 

O mesmo acontece com as entidades da sociedade civil. As ONGs 
ambientalistas são bastante bem equipadas para fazer vigilância 
social e denúncias de impropriedades no trato do meio ambiente, mas 
têm pouca capacidade executiva. Se solicitarmos delas respostas 
objetivas, provavelmente teremos limitações. 

Por outro lado, geralmente os usuários de recursos hídricos são 
empreendedores, indústrias ou concessionárias de saneamento, que 

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



135 
têm intervenções objetivas, portanto, têm também habilitações 
bastante especificas. Por isso, uma boa divisão do trabalho no 
sistema de gestão indicaria que o Estado, que define politicas e 
diretrizes gerais e regula o sistema de gestão de recursos hídricos, 
deveria ocupar preferencialmente um espaço institucional que tenha 
essas funções - sociedade civil, vigilância, transparência social e 
interesses de terceiros sendo bem representados. E os usuários 
deveriam ocupar cargos de natureza executiva, ou seja, o Estado 
deveria estar preferencialmente nos conselhos. 

A sociedade civil tem um papel fundamental nos comitês, e os 
usuários deveriam ter uma presença maior nas agências de bacia. 
Aos conselhos cabem as diretrizes gerais; aos comitês, a vigilância 
social e o debate dos objetivos; e as agências de bacia deveriam 
ocupar cargos de natureza executiva. 

Quais são as evidências em curso? A primeira, como apresentado, 
foi a Agevap, onde há níveis de inadimplência importantes e um 
excesso de controle. Como agência, é submetida a seis níveis de 
controle: Tribunal de Contas da União, Secretaria de Controle Interno 
do Ministério do Meio Ambiente, Procuradoria Jurídica da ANA, 
Comitê de Acompanhamento do Contrato de Gestão, o próprio Ceivap 
e Ministério Público. Há problemas de divisão de encargos entre o 
Ceivap, o Conselho de Administração da Agência e a própria Diretoria 
Executiva. 

A segunda evidência é o consórcio PCJ. Ele tem um nascimento 
mais favorável porque, durante muitos anos, um consórcio público 
privado misto de Municípios e de empresas privadas teve uma 
arrecadação voluntária anual da ordem de R$2.000.000,00, sem 
necessidade de uma lei que impusesse a cobrança. O consórcio já 
arrecadava esse valor sem a regulamentação da lei da cobrança pelo 
direito de uso da água. Por isso mesmo, ele, ao emitir o primeiro 
boleto de cobrança, atingiu o espantoso nível de adimplência de 97% 
dos boletos emitidos. Portanto tem credibilidade e proximidade com os 
usuários pagadores. Está estruturado, como visto na apresentação do 
Dr. Wilde, com grande grau de independência e uma boa estrutura 
executiva. 

O Estado do Paraná, nos idos de 1995 a 2002, instituiu uma 
legislação muito parecida com a de Minas Gerais, baseando as suas 
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agências de bacia em unidades executivas descentralizadas, 
preferencialmente associações de usuários e consórcios mistos 
intermunicipais. Instituiu, no âmbito do Alto Iguaçu, uma associação 
com nada menos do que 45 usuários de grande peso como Petrobras, 
Capei, nossa concessionária de energia, Sanepar, de saneamento, 
grupo Gerdau, Volkswagen, Renault, Boticário, algumas indústrias de 
papel e celulose, que garantiriam mais de 90% do valor a ser 
arrecadado. Há o espantoso custo notário de R$0,08 por m2, o que é 
oito vezes maior do que o preço estabelecido, por .exemplo, pela 
legislação paulista de cobrança. Por que isso? Pela divisão de 
trabalho entre Conselho, que tinha o Estado como membro 
preferencial, comitês, em que a sociedade civil era o divisor de águas, 
e as agências de bacia, que eram pautadas exatamente pela 
proximidade com os usuários de recursos hídricos. 

Lamentavelmente, o primeiro contrato de gestão celebrado no País 
com uma agência de bacia de direito privado foi rompido pelo atual 
governo, que simplesmente desmontou o sistema de recursos hídricos 
do Paraná, até hoje no limbo, sujeito a uma alternativa onde 100% das 
atividades são localizadas num estado autocrático e personalista. Isso 
é ruim para o Paraná e para a própria evolução do sistema de 
recursos hídricos no País. 

O modelo de bom senso para a instalação de agências de bacia é 
considerar que devem ser seletivamente instaladas. Será que 
devemos ter comitês e agências em todas as bacias? Um estudo da 
ANA denominado Base Territorial para Gestão de Recursos Hídricos 
considera sistema de gestão - comitê, agência e conselho - conforme 
a complexidade do problema. Se a questão é muito simples e se não 
temos uma crise de gestão dos recursos hídricos, uma boa entidade 
estadual com poder de concessão de outorga é suficiente para 
responder a essa demanda. Se o problema vai ficando mais 
complexo, o órgão estadual deve ter crescente apoio do conselho, do 
comitê e, no limite, da agência de bacia hidrográfica, assim como a 
outorga do direito do uso da água passa a ter também, como 
instrumento complementar, a aplicação da cobrança. Isso significa 
que, sem conhecer os problemas de Minas Gerais, certamente 
podemos dizer que o País não precisa de 36 comitês de agências 
hidrográficas instaladas nem de comitês de bacia instalados, por 
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exemplo, na Amazônia. 

Para regulamentação de agências de bacias baseadas em 
associações de usuários, primeiro é preciso pensar numa boa divisão 
de encargos entre comitês, conselhos de administração e diretorias 
executivas das agências. Em seguida, é preciso observar com 
atenção o papel dos Municípios, que é fundamental e dúbio. Ao 
mesmo tempo que é poder público regulador, é usuário de recursos 
hídricos. Eles são titulares dos serviços de saneamento, dispõem 
resíduos sólidos, fazem uso de drenagem e legislam sobre o uso do 
solo. Portanto, têm dupla função no sistema de recursos hídricos. 

Na composição dos conselhos de administração das agências, é 
preciso ponderar três fatores: número de usuários outorgados, vazão 
e cobrança pelo uso da água, ou seja, representatividade social; 
impacto sobre os recursos hídricos e peso financeiro da contribuição 
da cobrança. 

Os arranjos institucionais são meios, não são fins em si mesmos, 
portanto devemos ter mais de um arranjo institucional de modo a 
corresponder às características do problema de recursos hídricos que 
queremos enfrentar. Muito obrigado. 

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de 
"si ides". 

O Sr. Coordenador - Muito obrigado. Com a palavra, o Sr. Mauro da 
Costa Vai, Coordenador-Geral do Fórum de Comitês das Bacias 
Hidrográficas, que tem 15 minutos para sua exposição. 

Palavras do Sr. Mauro da Costa Vai 
Farei uma análise do contexto político-institucional. Quanto à 

legítima demanda da sociedade mineira em relação a recuperação 
dos recursos naturais e administração das águas, realizamos o 
seminário "Águas de Minas 1", em 1993, e audiências públicas em que 
esta Casa Legislativa reuniu posicionamentos da sociedade para 
julgar ou dar opiniões a respeito do Orçamento do Executivo. As 
últimas audiências públicas, em 1995, 1996 e 1997, indicaram que 
65% das indicações da sociedade mineira eram para que houvesse 
cuidado e recursos empenhados em recursos naturais e águas. 
Posteriormente o seminário "Águas de Minas 11" foi o maior evento 
dessa tipologia realizado por esta Casa, e de maior respaldo social. 
Realizamos 17 reuniões regionais, com participação de cerca de 400 
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pessoas em cada uma; e, neste Plenário, compareceram, talvez, 
mais de mil pessoas, pois estava repleto de delegados das 17 regiões 
do Estado, cada um representando 50 pessoas. 

Não há dúvida de que há uma legítima demanda da sociedade 
mineira quanto à aplicação de recursos e efetividade na gestão das 
águas do Estado. E, como representante da sociedade civil no Comitê 
de Bacia, pergunto qual é a eficiência das respostas das nossas 
instituições a essa demanda da sociedade. Por que isso está assim? 

De maneira prática, abordarei alguns pontos. Faço parte do grupo 
de trabalho do Conselho Estadual de Recursos Hídricos que está 
regulamentando as agências de bacias. Não há dúvida de que há 
necessidade de se trabalhar na racionalização, reduzindo o número 
de agências para que cada uma delas possa atender a mais de um 
comitê de bacia. Esse é um consenso entre todos os colegas que 
estão nos comitês de bacias. 

É importante verificar outra coisa. Não sei bem quais foram os 
estudos que concluíram - e colocaram na Lei nº 9.433 - que, no 
máximo, 7,5% dos recursos da arrecadação com a cobrança devem 
ser utilizados para custeio da agência de bacia. Alguém deve ter feito 
uma conta. Nas interpretações, até subjetivas, conclui-se que 7,5% 
não são suficientes para custear as agências de bacias. Mas vejo uma 
interferência nossa na soberania dos comitês. Qual comitê de Minas 
Gerais já deliberou a respeito dos valores da cobrança do uso da 
água? Nenhum comitê discutiu isso. E como podemos concluir que 
7,5% não são suficientes para custear as agências? 

Outro tópico a ser questionado: o princípio da base legal é a 
descentralização. As agências de bacia terão atividades rotineiras. Há 
necessidade de capacitação, de instituições sólidas, sejam - como o 
Lobato propôs - da sociedade civil, sejam de usuários. Não devemos 
deixar de lado o fato de que a agência de bacia também está atuando 
no processo, respeitando o princípio da descentralização. Se 
reduzirmos a quatro ou três agências, iremos contra a 
descentralização. 

O Valter se referiu a um tópico do art. 19: a agência precisa ser 
gerencialmente enxuta, ou algo parecido. Só podemos dizer que uma 
instituição ou um estabelecimento produtivo é gerencialmente correto, 
enxuto, eficaz ou eficiente, se definirmos o que ele fará. 
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Como todos sabemos, pelo que se avizinha na Agevap e no 

Consórcio PCJ, há algumas atividades prioritárias que as entidades 
delegatárias terão de realizar. Não há dúvida. Inicialmente, a entidade 
delegatária deve ser a secretaria do comitê, trabalhar com o sistema 
de informação, ter atividades de comunicação social, trabalhar na 
elaboração do plano diretor e cuidar muito bem da sua organização 
interna. 

Não encontro dificuldade nem razão para protelar tanto o início 
dessas atividades - cadastrar usuários, montar um sólido sistema de 
informação, trabalhar com comunicação e com agregação e 
integração dos setores -, já que talvez o pacto social relativo à 
concordância com o sistema já esteja consolidado. 

Pergunto-me - já estamos nisso há mais ou menos sete anos e o 
culpado é o Dr. Sebastião - por que não conseguimos colocar essas 
atividades em ação? Faço a análise do contexto político-institucional 
com base na nossa interpretação, para subsidiar o debate. 

Não adianta taparmos o sol com a peneira. Há correlação 
desproporcional de forças políticas que influenciam o estabelecimento 
dessas diretrizes. Acabamos por perguntar o que é o Estado, o que é 
a sociedade e se os princípios constitucionais estão sendo 
respeitados. Se a sociedade mineira se apresenta legítima quanto a 
isso, se temos clareza das atividades a serem desenvolvidas, acredito 
que qualquer um que estiver nesse contexto, nesse segmento 
administrativo de recursos hídricos nos últimos anos, terá clareza de 
que essas atividades serão as primeiras a serem desenvolvidas. Há 
alguma coisa errada, talvez uma interpretação equivocada. 

Há necessidade de lembrarmos de outro tópico. Tenho visto 
posicionamentos equivocados no Conselho: a necessidade de um 
plano diretor para iniciar a cobrança pelo uso da água. O decreto que 
regulamenta a lei mineira estabelece, claramente, que, enquanto não 
houver a elaboração dos planos diretores, pode-se iniciar a cobrança 
pelo princípio da tarifação progressiva. Isso é muito importante, pois, 
efetivamente, iniciamos um trabalho integrado com o órgão gestor 
ainda no início do governo Itamar Franco, na verdade, no final do 
outro governo. Já estamos no final do segundo, e ainda não 
conseguimos colocar em prática atividades como a de cadastramento 
de usuários. Não conseguimos montar um sistema de informação para 
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o Estado nem vimos propaganda na televisão abordando a 
importância do uso racional da água nem esclarecendo o que significa 
comitê de bacia. 

Estou abordando tudo isso porque, se quiséssemos, já estaríamos 
com algumas entidades equiparadas envolvendo essas ações. 

Quanto ao que a nossa lei permite em se tratando de entidades 
delegatárias - as naturezas jurídicas das entidades delegatárias -, as 
entidades já equiparadas, as agências de bacia, a associação do 
Araguari e o consórcio do Rio São João estão localizados em regiões 
com perfeitas condições de desenvolver as atividades que poderiam 
estar estabelecidas no contrato de gestão. 

Esta discussão nos remete a uma rediscussão do pacto com os 
segmentos envolvidos. Realmente queremos que o sistema se 
consolide ou não? O segmento de usuários, a sociedade civil e a 
administração pública querem que esse sistema dê certo? Há 
necessidade de reavaliar esse pacto, pois, certamente, as nossas 
regiões, o nosso potencial humano, cientifico, tecnológico, cultural e 
institucional nos permite fazer mais do que estamos fazendo; permite-
nos dizer que poderíamos alcançar resultados mais práticos e dar, 
com muito mais eficiência, uma resposta à legítima demanda da 
sociedade. 

Procurei novamente no dicionário o significado de eficiência e 
verifiquei que é a relação do rendimento com o esforço, bem diferente 
de eficácia. É você empenhar menos recursos e alcançar metas e 
objetivos. E estamos sendo muito pouco eficientes em relação ao 
sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Então, é necessário 
fazermos uma revisão, até mesmo uma análise política, para vermos 
se a administração pública está realmente atendendo aos anseios da 
sociedade, se estamos utilizando os princípios de competência, 
austeridade e impessoalidade constitucionais que o administrador 
público tem que respeitar. 

Como desabafo, digo que temos enfrentado muitas dificuldades 
desnecessárias. Temos condições de fazer mais com os recursos que 
temos aqui e estamos dispostos a fazer, assim como vários setores. 
Julgo necessário reavaliar o pacto. A questão da agência diz respeito 
à cobrança, às funções e às competências legais dos órgãos. 

Espero que tenhamos um rico debate. Obrigado. 
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O Sr. Coordenador- Quero agradecer as palavras do Eng. Mauro 

da Costa Vai, Coordenador-Geral do Fórum Mineiro de Comitês de 
Bacias Hidrográficas. Passo a palavra ao Sr. Paulo Teodoro de 
Carvalho, que disporá de 15 minutos para a sua exposição. 

Palavras do Sr. Paulo Teodoro de Carvalho 
Gostaria de cumprimentar o Deputado João Leite, Coordenador 

deste debate, auxiliado por nosso colega Rodopiano; os nossos 
visitantes Wilde, da Agência Nacional das Águas, e Francisco Lobato, 
do Paraná; os nossos coestaduanos Valter Vilela, da Copasa, e Mauro 
da Costa Vai, Coordenador-Geral do Fórum Mineiro de Comitês; e 
todos os presentes, Presidentes de comitês de bacias hidrográficas, 
convidados, senhoras e senhores. 

A França, há cerca de 20 anos, estabeleceu um modelo de gestão 
das águas no qual se embasou o modelo brasileiro. Recentemente, 
conversando com autoridades francesas sobre seu modelo de gestão, 
ouvi que a França, apesar de ser um país unitário, dificilmente, hoje, 
aprovaria o modelo de gestão das águas lá estabelecido. Além disso, 
pactuação é a palavra de ordem nas diversas bacias dos rios 
franceses. 

Quando analisamos a questão brasileira, entramos em parafuso. 
Minas Gerais possui uma grande quantidade de bacias hidrográficas, 
e ficou estabelecido que teria 34 unidades de planejamento e gestão. 
No entanto, hoje são 36. Acredito que não será o suficiente, que 
teremos de criar mais quatro unidades para os mais de 10.000 cursos 
d'água mineiros, o que propiciará o mínimo de participação da 
sociedade civil, dos usuários da água, do poder público, sobretudo o 
municipal, distribuído pelos 853 Municípios mineiros. 

Se a França observa hoje uma necessidade premente da pactuação 
do uso da água, se isso é palavra de ordem lá, para nós é palavra 
obrigatória. Minas Gerais, em se tratando de um Estado 
mediterrâneo - faz divisa com seis outros Estados, mais o Distrito 
Federal -, não pode esquecer que grande parte das águas que aqui 
nascem, antes de chegar ao Oceano Atlântico ou de atravessar a 
fronteira do Brasil para outro país, passará por outro Estado, 
constituindo-se água de domínio federal, quer dizer, há mais uma 
necessidade de pactuação com a ANA, responsável pelo 
gerenciamento dos recursos hídricos de domínio federal. 
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Dizem que a política está no sangue e nos nervos do mineiro. 

Então, mais do que nunca, há necessidade de que essa política de 
gerenciamento também esteja presente no sangue e nos nervos de 
todos os envolvidos na questão de gerenciamento dos recursos 
hídricos do Estado. 

Falamos da necessidade de racionalização do número de agências, 
fato que motivou o Conselho Estadual de Recursos Hídricos a 
promover a criação desse grupo técnico. Todavia, temos de analisar 
também a questão das águas de domínio federal. O que fazer, por 
exemplo, com os dois comitês estaduais que estamos criando, em 
relação à Agevap do Paraíba do Sul? Um deles, o do Pomba e 
Muriaé, será criado amanhã. O outro, o do Paraibuna, já foi criado. 

Sou muito prático nas questões de raciocínio. Se uma agência de 
bacias nada mais é - ou pouco mais é - que uma secretaria executiva 
de um comitê, a racionalidade leva-me a entender que a Agevap é a 
agência natural dos dois comitês que estão sendo criados. Pelo 
menos, há de se fazer esse tipo de tentativa. Há 4,5 Municípios que 
fazem parte da bacia do PCJ, embora tenham fundamental 
importância no abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo, 
já que participam do abastecimento de cerca de 7 milhões de 
habitantes. Então, não há como se pensar na criação de uma agência 
de bacias para tais Municípios, quando temos uma entidade 
delegatória para o comitê do PCJ. 

Para mim, isso é cristalino. Não há como se pensar de outra forma. 
Na discussão da agência no Estado de Minas Gerais, todos nós 
concordamos que não deve haver 36 agências, ou seja, uma agência 
para cada comitê. Quando pensamos na agência a ser criada, 
olhamos para o próprio umbigo, ou seja, pensamos sempre que deve 
ser criada a agência da nossa bacia. Cada um dos dez comitês da 
bacia do São Francisco entende que a sua bacia é que deve ser 
criada. Jamais imaginamos que a bacia do São Francisco deve ser 
dividida, que os comitês devem ser compartilhados em três, duas ou 
até em uma agência. Que problema há em se ter uma só agência, se 
ela é pouco mais que uma secretaria executiva de cada um dos 1 O 
comitês? 

Há algo mais a se considerar. O São Francisco atravessa seis 
outros Estados, que também terão comitês. A gestão dos recursos 
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hídricos feita em cada uma dessas porções do São Francisco terá 
de ser integrada, pactuada, para que um comitê não interfira na 
qualidade ou na quantidade da água administrada pelo outro ou por 
sua agência de bacia. Portanto, vejam bem a necessidade dessa 
pactuação. É dessa forma que estamos discutindo os convênios de 
integração do Paraíba do Sul, que envolvem os três Estados, os 
órgãos gestores, os comitês, enfim, todos os atores da política de 
gestão de recursos hídricos. 

Da mesma maneira, estamos discutindo o convênio de integração 
do PCJ. Para a reunião do Rio Doce, que será realizada na próxima 
.semana, no Espírito Santo, levaremos a minuta de um convênio de 
integração. 

Somente a integração e a pactuação farão com que racionalizemos 
essas estruturas e possamos ter a saúde econômico-financeira das 
nossas agências de bacia. 

Pelas experiências que temos na Bacia do Paraíba do Sul e do PCJ, 
precisaríamos de uma arrecadação em torno de R$1 0.000.000,00 
para sustentar a saúde econômico-financeira de uma agência de 
bacias, com 7,5% apenas sendo gastos na estruturação dessa 
agência. Isso com uma estrutura mínima, uma diretoria, uma equipe 
técnica, sem considerar a contratação de projetos que deverão ser 
feitos para as interveniências a serem realizadas nas bacias desses 
grandes rios. 

Se raciocinássemos em termos absurdos, com 36 agências no 
Estado de Minas Gerais, com a previsão de arrecadação de 
R$10.000.000,00 para a sustentação de cada uma dessas agências, 
precisaríamos de arrecadar no Estado R$360.000.000,00. Isso 
representaria 30 vezes a arrecadação do PCJ, junto com o PIB da 
Região Metropolitana de Campinas e parte da Região Metropolitana 
de São Paulo. 

Isso representaria o dobro, ou seja, 20 vezes mais do que está 
sendo arrecadado hoje na Bacia do Paraíba do Sul, mais o PIB de três 
grandes Estados da União, boa parte do Estado de São Paulo, todo o 
Vale do Paraíba, com alto índice de industrialização, boa parte do 
Estado de Minas Gerais e boa parte do Rio de Janeiro, considerando-
se, inclusive, a própria Capital. Vejam bem a necessidade de 
racionalização. 
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Ao encerrar as minhas palavras, gostaria de lembrar, mais uma 

vez, para a reflexão dos senhores, que a lei faculta a cada um dos 36 
comitês a criação da sua agência. O órgão gestor do Estado está 
disposto a respeitar aquilo que cada um desses comitês de bacia 
definir, sem o que não é gestão descentralizada e participativa. 

Mas deixo para a reflexão de todos os senhores essa nossa 
problemática séria. Ter uma agência própria de bacia não é aquilo que 
cada um de nós deve perseguir. Acho que os comitês devem trabalhar 
urgentemente os instrumentos de gestão para que, com sua agência 
própria ou não, possam dar uma resposta urgente à sociedade, 
porque esta também se cansará de ouvir sobre comitê de bacia, 
agência de bacia, órgão gestor, seminário, etc. e perguntará sobre a 
qualidade e a quantidade de nossas águas e sobre o que começamos 
a pagar pelos recursos hídricos. 

A sociedade exige resposta. E resposta dentro de um tempo que 
não é ilimitado. Estamos trabalhando nisso há cerca de uma década e 
meia. Temas por obrigação dar resposta à sociedade pelos nossos 
atos. É o que deixo para a reflexão de vocês. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Coordenador 
Agradeço ao Dr. Paulo Teodoro, Diretor-Geral do lgam. Peço licença 

ao Coordenador-Geral, porque me abstive de fazer uma introdução de 
cada palestrante, para fazer um esclarecimento rápido. Os 
palestrantes são importantes, mas mais importante ainda são os 
debatedores. Em respeito a eles, quero fazer uma introdução, porque 
estou sentindo na carne o que é a responsabilidade de gerir a primeira 
agência de água de Minas Gerais através do Comitê da Bacia 
Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Rio Mogi-Guaçu e Pardo. 

Ele está localizado na porção Sudoeste de Minas Gerais, na divisa 
com o Estado de São Paulo. As maiores atividades degradadoras são 
a mineração, a irrigação, o uso irracional da água, a incidência de 
agrotóxico e o lançamento de esgoto "in natura", sem tratamento. 
Praticamente 350 mil habitantes abastecem uma pequena bacia de 
6.000km2

• 

Estou trabalhando com o meio ambiente e os recursos hídricos, 
pelos quais tenho grande carinho desde a década de 90. Como bem 
disse meu amigo Sebastião Virgílio, antigo Diretor do Departamento 
de Recursos Hídricos, o Dr. Paulo está fazendo um excelente trabalho 
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no lgam. Concordo em gênero, número e espec1e com todos os 
assuntos debatidos. Agora, precisamos concentrar nossos esforços. A 
sociedade civil, os usuários, os poderes públicos estadual e municipal 
devem tirar o assento da cadeira para trabalhar em prol da bacia. 

Sou Presidente da Associação Nacional de Serviços Municipais de 
Água e Esgoto- Assemae -, e nossa responsabilidade é muito grande, 
principalmente porque, de acordo com a bacia, os usuanos, as 
indústrias, a sociedade de forma geral pagarão esse valor 
insignificante junto com a Copasa. 

Vocês não podem pensar que a agência de bacia salvará o planeta 
com o recurso hídrico local, porque não vai. São recursos arrecadados 
para fazer uma mesma bacia, talvez um sistema de cadastro, mas 
deve haver uma integração do sistema, conforme bem disse o Dr. 
Francisco. O Estado deve cumprir o seu papel, de acordo com as 
normas legais, e os usuários devem cumprir o seu papel executivo. 
Concordo plenamente com o Dr. Francisco. A sociedade civil deve 
cobrar, legislar e fiscalizar os assuntos por meio dos comitês de bacia. 
Quanto à integração, não vejo dificuldade alguma. Aliás, é muito 
simples. 

Quanto a nossa colaboração, estamos partindo para a doação 
espontânea pela utilização de recursos hídricos. O que seria isso? 
Não podemos esperar que o Estado resolva todos os problemas, pois 
sei das dificuldades burocráticas do governo. Há a questão de se 
enquadrar, por meio da LRF, o contingenciamento e a falta de dotação 
orçamentária. Qual é o papel do Estado? Em conjunto com a 
sociedade, por meio dos comitês, procurar uma forma para viabilizar 
isso. Uma delas seria o Fundo de Recursos Hídricos, que até hoje não 
saiu do papel. De acordo com o Secretário de Estado, acredito que, 
neste ano, haverá disponibilidade, e os comitês definirão. 

Quanto à legislação do fundo hídrico, outra coisa importante é 
definir, por meio de suas agências de bacias, qual será o melhor local 
para a aplicação, e sempre temos de pensar no montante da bacia. 
Se estou captando recursos para o montante, estou melhorando a 
qualidade de água, a jusante daquela bacia. Com todo o respeito à 
ANA, e tenho o maior carinho pelo José Machado, mas acredito que 
as coisas devem ser discutidas em âmbito local, regional, e não em 
âmbito de União. Não existe União, não existe Estado se não existe 
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convicção, mas respeito a posição de todos os senhores. 
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Deve sair daqui uma posição séria, forte, firme. Temos de nos 
pautar na experiência do Comitê do Pará, por meio da Sra. Regina 
Greco, que realiza um excelente trabalho. Temos de nos basear no 
sistema de informação, já referido, do Mauro da Costa Vai, nas 
nossas experiências, na experiência do Comitê de Três Marias e de 
vários outros e principalmente nas condições provisórias para saber 
como se mobiliza uma população. 

Sentimos na pele que a sociedade, principalmente as indústrias e os 
usuários, está cansada de bate-papo. Temos de partir para a ação. 
Temos de viabilizar recursos de uma forma mais simples, mais 
austera. Não precisamos de estações de tratamento de esgoto 
mirabolantes nem de milhões e milhões de reais. Talvez o que 
precisamos seja um filtro biológico, que custa 1/3 desse valor. 
Precisamos de ações imediatas, e a sociedade clama por isso. 
Obrigado. 

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Sr. Rodopiano Marques 
Evangelista, Coordenador Adjunto do Fórum Mineiro de Bacias 
Hidrográficas, que tão bem coordenou os trabalhos. Daremos início à 
fase de debates. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que os 

participantes poderão formular perguntas aos expositores. As 
questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente, 
mediante inscrição prévia. Com o objetivo de agilizar o debate, 
solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se 
identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade 
das saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos 
para fazer sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as 
respostas. 

Debates 
O Sr. Presidente - O Luciano Alencar da Cunha, da Escola Superior 

de Advocacia de Barbacena, faz uma pergunta dirigida ao Dr. Mauro 
da Costa Vai: "Como o senhor vê a participação da sociedade na 
gestão das águas? Como torná-la efetiva e real dentro do espírito do 
legislador? A sociedade terá voz e vez?". Com a palavra, o Sr. Mauro 
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da Costa Vai. 

O Sr. Mauro da Costa Vai - Concordo plenamente com você e acho 
muito boa a divisão de trabalho feita e proposta pelo nosso colega 
Lobato. A meu ver, a função da sociedade está ligada às decisões 
políticas de planejamento, decisões essas reservadas ao comitê de 
bacia. No contexto de certa falta de eficiência da administração 
pública, digamos assim, algumas atividades-fins podem, sim, ser 
executadas pela sociedade. A base é no Município, mas, 
prioritariamente, nos comitês de bacia. Tenho sempre feito a seguinte 
pergunta: por que concordamos com essa falta de eficiência?". Se 
estabelecermos a meta de varrer os passeios de um quarteirão e 
dermos essa tarefa a uma dona de casa, ela a executará em 1 hora 
ou 2 horas. Mas, se a delegarmos à administração pública, é provável 
que ela seja discutida em um mês e executada em outro - e ainda seja 
mal feita. Não sei por que nós, a sociedade, concordamos com esse 
tipo de coisa. Salvo a arrecadação, temos certa dificuldade nas outras 
funções. Por isso, teoricamente, a sociedade tem de ficar no comitê. 
Mas, em virtude dessa ineficiência, algumas coisas podem ser 
executadas pela sociedade, sim. Não tenho alergia a ONGs. 

A Sra. Maria Aparecida Vargas - Boa-noite. Sou Secretária 
Executiva do Ceivap e Presidente do Conselho de Administração da 
Agevap. Meu questionamento é, na verdade, uma informação. Desde 
janeiro, primeiro mês de arrecadação do PCJ, vemos o alto índice de 
adimplência: 97%. Isso vem de encontro ao índice de inadimplência 
do Paraíba do Sul, mas não discutimos a questão de que, ao falarmos 
dele, estamos nos referindo aos 188 Municípios contra os 80 do PCJ. 
São feitos 270 boletos de cobrança no Paraíba do Sul contra 100 no 
PCJ. Além disso, vemos um nível de cobrança do setor de irrigantes 
no Paraíba do Sul. Temos de contar com isso. Hoje há um grande 
usuário adimplente da Bacia do Rio Paraíba do Sul na Mesa. A 
inadimplência da indústria no Paraíba do Sul significa 1%. Portanto 
temos de fazer essas contas de outra forma. Não quero dizer com isso 
que estejamos acobertando a inadimplência. Temos de buscar, 
principalmente, o fortalecimento do cadastro, que é o nosso maior 
problema. 

Há uma outra questão quando falamos da pactuação. Devemos 
discutir a dominialidade, sim, principalmente em nível institucional; 
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porém, devemos parar de colorir água quando formos pactuar. 
Neste momento, não há como colorirmos o que é água da União ou 
de cada Estado. Temos conseguido fazer isso no Paraíba do Sul. 

Rodopiano, contrario um pouco o que o senhor disse. Com a gestão 
de dinheiro arrecadado da União no Paraíba do Sul, temos feito 
bastante aplicação, principalmente em Minas, em área de domínio do 
Estado, onde ainda não há arrecadação. Portanto é perigoso colorir 
água quando vamos falar sobre pactuação. 

O Sr. Wilde Cardoso Gontijo Júnior - Gostaria de endossar as 
ponderações da Maria Aparecida. A Bacia do Piracicaba, como disse 
o Lobato, é menor, com um número de usuários muito pequeno: 
aproximadamente 100. Isso realmente facilitou a adimplência do 
pagamento da cobrança. Hoje a Bacia do Piracicaba está lucrando em 
vista da experiência promovida na Bacia do Paraíba do Sul. Se não 
tivéssemos realizado essa expenencia no Paraíba do Sul, 
provavelmente teríamos construído esse modelo em Piracicaba. Este 
deve ser o nosso exercício: aprender sempre com as experiências 
apresentadas. 

Mais uma vez, ponho à disposição dos comitês mineiros a 
experiência da ANA. Certamente se promovermos uma integração de 
ação entre a ANA, as agências já instaladas e esse movimento de 
criação de agências em Minas, haverá menos erros do que no 
Paraíba e no Piracicaba, e todo o Brasil lucrará com isso. 

O Sr. Presidente - Wilde, obrigado. Pergunta dirigida ao Dr. Paulo 
Teodoro de Carvalho pelo Sr. Luciano Alencar da Cunha, da Escola 
Superior de Advocacia de Barbacena: "Como estabelecer o consenso 
para a pactuação do uso das águas, havendo uma tensão entre os 
diversos atores sociais envolvidos na questão?". 

O Sr. Paulo Teodoro de Carvalho - Alguns aspectos na criação dos 
comitês de bacias hidrográficas devem ser levados em consideração. 
Como se forma um comitê de bacias hidrográficas? A primeira 
providência é uma ampla mobilização entre os representantes de 
todos os atores envolvidos. Se não for muito bem feita, esses atores 
da bacia hidrográfica ainda não estarão prontos nem adequadamente 
preparados para a constituição de um comitê. Portanto precisa ser 
bem feita. 

Depois de feita essa mobilização, esses atores terão consciência de 
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que existirá tensão. Aliás, é exatamente essa tensão que levará à 
mobilização. Uma população plenamente satisfeita não se mobilizará 
e irá para a frente da televisão, a fim de assistir a uma novela, ao 
noticiário de esportes, e não participará de reunião alguma. Então, 
somente enfrentará essa problemática, quando os problemas a 
atingirem diretamente. É aí que está o grande papel da liderança 
envolvida. Se não for capaz de conviver com esses conflitos, não está 
preparada para assumi-la. Os conflitos sempre existiram e sempre 
existirão. 

O nosso papel é o de quem está à frente de um órgão gestor e dos 
comitês de bacias hidrográficas: buscar, por meio de uma ampla 
negociação, a resolução dos conflitos. Daí a necessidade de ter 
sangue e nervos de político para enfrentar a situação; caso contrário, 
não há como solucionar os problemas. 

A Sra. Regina Greco - Minha pergunta se dirige ao Wilde, ao Valter, 
ao Francisco e ao Paulo Teodoro. Ficamos, por volta de 1 hora, 
escutando todos, e quero saber a opinião dos expositores quanto à 
existência de uma real vontade política de Minas Gerais em ter suas 
agências de bacia. 

Em 2002, um grupo de técnicos do Comitê da Bacia do Rio Pará 
ficou, por oito ou nove meses, discutindo sobre cobrança e agência. 
Chegamos à conclusão de que, primeiro, deveríamos fazer um 
cadastramento de usuários da água e um plano diretor da bacia. 

Com essa questão agora, quero saber se todos sentiram o que, a 
nosso ver, ficou pairando: existe realmente uma vontade política do 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos, do lgam e de outros órgãos 
de formar as agências de bacia em Minas Gerais? Obrigado. 

O Sr. Wilde Cardoso Gontijo Júnior - A observação da Regina é 
extremamente pertinente, mas, a meu ver, o ambiente de discussão 
do assunto já está instalado em Minas. Parece-me que o Conselho 
Estadual de Minas sentirá essa vontade política e definirá como deve 
ser conduzida a política de gestão de recursos hídricos no Estado. 

A ANA simplesmente coloca à disposição de Minas suas 
experiências. Gostaríamos de debater, se for o caso, com o conselho 
estadual, essa visão técnica sobre a implantação de agências. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Sr. Francisco. 
O Sr. Francisco José Lobato da Costa - Regina, em primeiro lugar, 
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não creio que haja uma incongruência entre a instalação de 
agência de bacia e a operacionalização dos instrumentos de gestão, 
uma vez que essas duas coisas podem caminhar paralelas. É possível 
fazer o cadastro, estruturar a outorga e, simultaneamente, avançar no 
sistema institucional. 

Devemos ter a paciência necessária para a construção de um 
sistema institucional complexo que tenha na Agevap e no PCJ as 
duas pontas de lança do País. Naturalmente errarão, acertarão, irão 
um pouco mais para lá ou para cá, mas terão aprendizados, muitos 
dos quais foram expostos aqui hoje e serão apropriados por Minas a 
seu tempo. 

O simples fato de estarmos debatendo as pontas-de-lança do País 
na montagem de agência de bacia hidrográfica é a expressão da 
vontade política de que tudo caminhe de fato. 

O Sr. Valter Vilela Cunha - Regina, é óbvio. Estamos num processo 
muito interessante. Em 1999, foi votada nesta Casa a Lei nº 13.199. 
Após isso, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, juntamente 
com o lgam, regulamentou essa lei, que é o Decreto nº 41.578. Foi um 
passo importante. Em seguida, o Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos, com o próprio lgam, regulamentou a cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos em Minas Gerais, que é a Lei nº 44.046, de 2005. 
Agora, em termos de decreto, em termos de legislação, estamos 
tranqüilos. Nesse momento, o Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos está participando desse grupo de trabalho, para regulamentar 
a criação e a equiparação daquelas entidades a uma agência de 
bacia. Trata-se de um processo rico, produtivo e que está 
caminhando. Vamos dar um exemplo para este país, caminhando com 
os pés no chão, com muita convicção acerca do que estamos 
fazendo. Mas não é de um dia para o outro que iremos montar um 
Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Estamos 
indo bem, e com muita segurança. 

O Sr. Paulo Teodoro de Carvalho - A preocupação é bastante 
salutar. Quando a Regina menciona essas situações, demonstra, 
inclusive, que os comitês têm pressa. Mas cada coisa deve estar em 
seu devido lugar. Se tivéssemos implementado essa cobrança, 
agências de bacias, no passado, estariam inteiramente irregulares. 
Estamos implementando uma estrutura que irá mexer no bolso de 
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quem produz, no bolso do cidadão comum, e ninguém gosta de 
pagar. Se estabelecermos estruturas irregulares, ninguém pagará. 
Haverá apenas meia dúzia de pessoas dispostas a ajudar no Sistema 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, falando-se em antecipação 
de cobrança, mas isso vai até um determinado ponto. Quando o 
usuário perceber que ele está pagando e que o usuário vizinho, talvez 
concorrente dele na produção de um determinado bem de consumo, 
não está pagando, é claro que ele recuará. Então, há a necessidade 
de que a coisa seja bem estruturada de acordo com a legislação. A 
Lei de Recursos Hídricos Estadual e a Lei de Recursos Hídricos 
Nacional não eram auto-aplicáveis, assim como a própria 
Constituição, que quando mencionou isso, dependia de lei 
complementar; e agora, mesmo com o decreto de cobrança estatuído, 
temos a necessidade de estabelecer um sistema dentro do Estado e 
estruturar esse sistema, ou seja, determinar quantas agências 
teremos, até onde vai a atuação de cada agência e outras coisas 
necessárias. Estamos dentro de uma organização em que iremos 
interferir no sistema produtivo, que não perdoará escorregões da 
nossa parte. Então, Regina, infelizmente temos de ir devagar com isso 
e criar os instrumentos de gestão, sem os quais não há como 
implementar um sistema de cobrança. 

O Sr. Presidente - Obrigado, Dr. Paulo. A Presidência agradece a 
presença das autoridades e dos convidados. 

ATA DA 4ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 22/3/2006 

Presidência dos Deputados Fábio A velar, José Henrique e Laudelino 
Augusto 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -
Primeiro painel: Composição da Mesa - Palavras da Sra. Fabrízia 
Rezende Araújo - Palavras do Sr. Coordenador dos Trabalhos -
Palavras do Sr. Sérgio Barbosa - Palavras do Sr. Carlos Bernardo 
Mascarenhas - Palavras da Sra. Alice Silva Castilho - Esclarecimentos 
sobre os debates - Debates- Segundo painel: Composição da Mesa-
Palavras do Sr. Paulo Romano - Palavras do Sr. Coordenador dos 
Trabalhos - Palavras do Sr. Carlos Alberto Santos Oliveira - Palavras 
da Sra. Sônia Mara Prata - Palavras do Sr. José Ricardo Ramos 



Roseno - Palavras do Sr. Luiz Cláudio Costa - Esclarecimentos 
sobre os debates - Debates - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem as Deputadas e os Deputados: 
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Fábio Avelar - Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro Leão - Ana 
Maria Resende - André Ouintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio 
Júlio - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Domingos 
Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elisa Costa - Ermano Batista -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - João 
Biliar - João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo 
Ouintão - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Piau - Pinduca 
Ferreira - Ricardo Duarte - Sávio Souza Cruz - Sebastião Helvécio -
Weliton Prado. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) Às 9h7min, declaro 

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

Ata 
- O Deputado Arlen Santiago, 2º-Secretário "ad hoc", procede à 

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

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do 5º Fórum 
das Águas para o Desenvolvimento de Minas Gerais, com a 
apresentação dos painéis "Água: Conhecer para Administrar - a 
Importância do Sistema de Informações" e "Agricultura: Uso e 
Produção de Água". 

Primeiro Painel: Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à Mesa 

os Exmos. Srs. Deputado José Henrique, Presidente da Comissão 
Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento 
Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce - Cipe Rio Doce; 
Deputado Laudelino Augusto, Presidente da Comissão de Meio 
Ambiente desta Casa e Presidente da Frente Parlamentar Mineira de 
Defesa e Preservação das Águas; Paulo Teodoro de Carvalho, 
Diretor-Geral do lgam; Fabrízia Rezende Araújo, Chefe de Divisão de 
Sistema de Informações do lgam, representando a Diretora de 
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Instrumentalização e Controle do lgam, Célia Maria Brandão Froes; 
Sérgio Barbosa, Gerente do Núcleo de Gestão da Informação da ANA; 
Carlos Bernardo Mascarenhas, Consultor na Área Ambiental - Projeto 
Manuelzão-UFMG; Alice Silva Castilho, Membro da Associação 
Brasileira de Recursos Hídricos; e Hamilton Lage, Presidente do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio e Coordenador 
dos Trabalhos. 

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, a Sra. 
Fabrízia Rezende Araújo. 

Palavras da Sra. Fabrízia Rezende Araújo 
Sou engenheira civil, trabalho na Divisão de Sistema de Informações 

do lgam, que é ligada à Diretoria de Instrumentalização e Controle. 
Represento, na oportunidade, a Diretora, Ora. Célia Froes. 

Nosso tema é "Água: Conhecer para Administrar - a Importância do 
Sistema de Informações". É preciso conhecer e ter dados sobre a 
água para fazer a gestão do sistema de informações. Daí a 
importância de um sistema estadual de informações de recursos 
hídricos. 

Tanto na legislação federal, Lei nº 9.433, quanto na Lei nº 13.199, 
que trata da política estadual de recursos hídricos, um dos tantos 
instrumentos é a implantação do sistema estadual de informações de 
recursos hídricos. 

O objetivo geral do sistema estadual de informações de recursos 
hídricos seria o de reunir, dar consistência e divulgar os dados e 
informações sobre a situação quantitativa e qualitativa dos recursos 
hídricos, atualizar permanentemente as informações sobre a 
disponibilidade e a demanda de recursos hídricos, além de fornecer 
subsídios para a elaboração dos planos de recursos hídricos. 
Resumindo, o sistema tem a função precípua de reunir informações 
para auxiliar na gestão de recursos hídricos. 

O sistema de informações pode apoiar a gestão de recursos hídricos 
por intermédio do cadastramento dos usuários, do apoio à decisão de 
outorga, da simulação de cobrança, das informações físicas e 
socioeconômicas das bacias, da divulgação das informações 
coletadas e da facilitação da integração das ações relacionadas a 
recursos hídricos. 

Voltando para a legislação, os princípios básicos do sistema de 
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informações de recursos hídricos seriam a descentralização da 
obtenção e produção de dados e informações, a coordenação 
unificada do sistema, de maneira a haver compatibilidade entre os 
sistemas estadual e nacional e o acesso aos dados e informações 
garantido a toda a sociedade, pois não adianta termos grande 
quantidade de dados se ficarem armazenados só para nós. A 
divulgação é importante. 

No lgam, a implantação desse sistema ficou a cargo da Divisão do 
Sistema de Informações. É um dos poucos instrumentos que ainda 
não foi implantado no Estado. Esse é um trabalho que estamos 
começando agora, com o apoio da ANA, que está em fase de 
implantação do sistema nacional de recursos hídricos. 

A finalidade da Divisão de Sistema de Informações é muito parecida 
com a finalidade de qualquer sistema de informação: coletar, 
armazenar, tratar e divulgar informações hidrológicas, meteorológicas 
e de qualidade de água que subsidiem a aplicação dos instrumentos 
de regulação, controle, outorga e enquadramento, bem como 
prevenção e minimização de eventos hidrológicos adversos - é o 
trabalho de coleta e divulgação dos dados. 

Outra finalidade da Divisão é desenvolver, coordenar e gerir um 
sistema de informações de recursos hídricos do Estado, visando à 
gestão descentralizada e compatível com o Sistema Nacional de 
Informações de Recursos Hídricos- SNIRH. Quero ressaltar mais uma 
vez a importância dessa compatibilidade, de se falar a mesma língua, 
pois não adianta o sistema estadual ser implantado de uma forma que 
não dialogue com o sistema nacional. 

No lgam, tínhamos uma idéia do sistema estadual e ficamos muito 
felizes ao tomar conhecimento da proposta do sistema nacional, que, 
aliás, é muito mais bem elaborado e está em fase mais avançada de 
desenvolvimento. Mais nos alegramos em ver que tudo o que 
imaginávamos para o nosso sistema será incorporado pelo sistema 
nacional, de forma até mais detalhada. O Sérgio Barbosa, da ANA, 
poderá falar um pouco mais sobre isso. 

A princípio, nossa idéia era ter no mapa de Minas Gerais alguns 
temas que poderiam ser lançados de acordo com o estudo específico 
que se pretendesse fazer. Por exemplo, se alguém quer estudar um 
curso d'água específico, vai entrar com o tema da hidrografia; se 
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quiser estudar uma bacia ou uma unidade de planejamento, terá os 
"links" para abastecer o meu mapa. Ou, ainda, se o estudo for 
específico para um rio ou estação fluviométrica, poderá buscá-los 
diretamente. Com isso, conseguiria as informações básicas sobre o 
ponto que procurasse. Coloquei nesta transparência o exemplo de 
uma busca por estação fluviométrica. Vemos, aqui, os dados básicos: 
nome, localização - em que Município está, em que bacia, quais as 
coordenadas geográficas. Em uma busca mais refinada, teremos 
acesso a informações específicas do ponto em estudo - no meu 
exemplo, uma estação; então, teríamos aqui informações sobre o 
histórico de cota, o histórico de chuva, vazão e entidade operadora -
se é o lgam que opera, os dados estão ali disponibilizados; se não for 
uma estação do lgam, veremos ali onde buscar esses dados, qual a 
entidade responsável por isso. Dei o exemplo de uma estação, mas 
podemos falar, por exemplo, de um trabalho sobre um ponto 
específico em um rio, do qual quero informações para fazer o pedido 
de outorga. Ou seja, são vários pontos que podemos apresentar. 
Enfim, esse é o escopo básico do que o Estado almejava com o 
sistema estadual de informações. 

Não podemos esquecer que o Sistema Integrado de Meio 
Ambiente - Siam - já está implementado no Estado. Então, o sistema 
estadual tem que ser compatível com o nacional e com o Siam. 
Temos que buscar uma integração entre as gestões ambiental e de 
recursos hídricos. 

No lgam existem várias informações armazenadas de forma isolada 
que compõem o sistema estadual. Pelo Sistema de Meteorologia e 
Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais - Simge -, obtemos 
informações sobre previsão do tempo, alerta de enchentes, redes de 
observação telemétricas e convencionais, mapas climáticos, entre 
outros. Essas informações estão disponíveis no "site" do lgam, por 
meio do "link" do Simge. 

Recebemos informações sobre dados hidrológicos das estações que 
operamos, que estarão disponíveis no sistema. Há uma ficha 
descritiva que contém todas as informações sobre determinado ponto. 
Por exemplo, no caso de uma estação fluviométrica, mostra os dados 
da sua localização, bacia e Município, as coordenadas geográficas, o 
acesso àquele posto, que tipo de dado é coletado naquele posto e os 
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gráficos sobre a sua seção transversal. Podemos disponibilizar os 
gráficos. Os dados são constantemente atualizados. Citei o exemplo 
de uma curva-chave, cujas informações podem ser disponibilizadas. 
São históricos e gráficos de chuvas, cota, vazão e outras informações 
existentes numa estação. 

O lgam possui outras informações disponíveis em sua página, no 
"link" Águas de Minas. Na reunião de ontem foi feito o lançamento do 
mapa da qualidade 2005. Todas essas informações poderão ser 
incorporadas ao sistema, assim como toda a rede de monitoramento, 
os resultados das análises, o Índice de Qualidade das Águas - IQA - e 
as informações sobre outorga. Cada um possui um banco de dados, 
mas ainda não estão incorporadas informações a respeito do usuário, 
da vazão outorgada, da finalidade daquela outorga e dos tipos de 
intervenções. Todos esses dados podem servir de subsídios para 
novas intervenções que aconteçam naquele curso d'água. 

Recebemos informações de comitês de bacias hidrográficas, dos 
planos diretores, do enquadramento e do cadastramento de usuários. 
O que podemos buscar nos planos diretores para disponibilizar? O 
diagnóstico da unidade de planejamento, a disponibilidade hídrica, as 
diretrizes e os critérios para instrumentos de gestão. Disponibilizamos 
todos os enquadramentos, como o da Bacia do Rio Paracatu, feitos 
pelo lgam. A Feam, na década de 90, fez o enquadramento dos Rios 
das Velhas, Verde, Paraopeba, Pará e Paraibuna. Tais informações 
também poderiam ser divulgadas. 

A proposta do sistema nacional são alguns módulos. Todas essas 
informações poderiam encaixar-se em algum desses módulos para 
serem disponibilizadas pelo sistema nacional e, no nosso caso, pelo 
sistema estadual de informações de recursos hídricos. 

A intenção do lgam, como gestor do Estado, é possuir uma 
ferramenta tecnológica de gestão das informações sobre recursos 
hídricos, com acesso interativo para permitir o alinhamento de 
conteúdo e a tomada de decisões. Hoje o lgam tem grande apoio da 
ANA, com quem trabalharemos em conjunto, afim de aproveitar toda a 
base existente do SNIRH para implantarmos nosso instrumento no 
Estado, tão importante para a divulgação de informações e para nos 
ajudar na gestão dos recursos hídricos. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - Passamos a coordenação dos trabalhos ao Sr. 
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Hamilton Lage, Presidente do CBH do Rio Santo Antônio. 

Palavras do Sr. Coordenador dos Trabalhos 
O Sr. Coordenador (Sr. Hamilton Lage) - Bom dia. Agradeço a 

oportunidade de participar dos debates com um tema que, nas 
discussões do nosso Comitê, diria que nem é prioridade, mas pré-
requisito para a gestão ambiental e de recursos hídricos da Bacia 
Hidrográfica do Rio Santo Antônio. Parabenizo a Assembléia pela 
escolha dos temas, porque "Água: Conhecer para Administrar - a 
Importância do Sistema de Informações" e "Agricultura: Uso e 
Produção de Água" servem para todas as amplitudes de gestões 
públicas que temos. 

Parabenizo a Fabrizia por sua palestra. Esperamos ansiosamente a 
evolução desse sistema. Desejamos que os demais palestrantes 
também tragam novidades. 

Com a palavra, o Sr. Sérgio Barbosa, Gerente do Núcleo de Gestão 
da Informação da ANA, que dispõe de 15 minutos para sua exposição. 

Palavras do Sr. Sérgio Barbosa 
Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre 

o trabalho que a Agência Nacional de Águas está desenvolvendo 
dentro do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. 
É um instrumento importante, previsto na Lei Federal nº 9.433. 
Estamos trabalhando em várias frentes. O nosso objetivo é 
exatamente o tema da palestra: "Água: Conhecer para Administrar". 
Para conhecer, devemos organizar as informações existentes e dar-
lhes visibilidade, além de estruturá-las em bancos de dados e 
ferramentas de consulta e análise. 

Administrar traz a necessidade não apenas do conhecimento dessas 
informações, mas também de sua evolução dentro da estrutura de um 
sistema de informações. 

O SNIRH busca uma integração institucional entre a sociedade e os 
governos federal e estadual. Como coordenadora do Sistema 
Nacional de Informações, previsto na lei das águas, cabe à ANA a 
implementação desse sistema, que busca uma construção conjunta, 
participativa e descentralizada. Esses são os fundamentos básicos. 
Estão trabalhando conosco os governos estaduais e a sociedade civil, 
por meio de comunidades científicas. Temos 4 redes de pesquisa e 19 
instituições de pesquisa em todo o Brasil, que estão trabalhando 
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dentro da proposta do Sistema Nacional, que também conta com o 
apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia e com o fundo CT-Hidro. 

Os objetivos básicos do SNIRH são: coleta e divulgação de 
informações e atualização permanente dessas informações. Aí entra o 
conhecer, porque é preciso ter as informações sempre atualizadas. O 
administrar também necessita disso. 

Além disso, ele tem de ser um instrumento que forneça subsídios a 
planos e que seja um ponto de referência para o desenvolvimento de 
outros instrumentos. Isso se integra às necessidade da administração 
e dos recursos. Os próprios objetivos, como eu disse, estão previstos 
nos incisos e artigos da Lei nº 9.433, que trata da coleta, divulgação, 
atualização e fornecimento. O trabalho da Agência é fazer cumprir os 
requisitos previstos na lei das águas. 

O Sistema contém a proposta de divisão em módulos. O módulo de 
topologia hídrica seria a parte referente a uma rede hidrográfica 
nacional. O módulo de dados qualiquantitativos traria as informações 
sobre qualidade e quantidade da rede hidrometeorológica. O módulo 
de oferta hídrica e operação hidráulica traria a contribuição das redes 
de pesquisa integradas ao desenvolvimento do Sistema Nacional. O 
módulo de regulação de uso abrange os instrumentos da gestão: 
outorga, fiscalização e cobrança pelo uso da água. Haveria ainda o 
módulo de planejamento e gestão e o rnódulo documental. 

É bom que esse sistema tenha uma integração com os entes 
estaduais. Essa integração com todos os gestores é importante, 
porque não existe administração só das informações da União, sem 
as informações dos usuários estaduais. A própria gestão de uma 
bacia dá-se de forma integrada. Para que atuemos juntos na gestão, 
precisamos desse nível de informações harmonicamente 
compartilhadas com os Estados. 

O módulo de topologia hídrica armazena a estrutura topológica 
relativa à rede hidrográfica. A idéia é que, a partir dessa rede, 
consigamos associar e disponibilizar as demais informações 
necessárias a essa gestão de recursos hídricos. Ela usa um conceito 
nomeado de hidrorreferenciamento. Na verdade, é uma base 
cartográfica extraída da cartografia do Brasil ao milionésimo. Ela é 
georreferenciada e tem uma estrutura topológica de rede levada para 
uma estrutura de banco de dados. Ela também usa esse conceito para 



159 
essa função integradora. A partir daí é que se consegue extrair e 
associar informações, buscando a jusante ou a montante de 
determinado ponto. 

Esse módulo tem um conteúdo de informações nativas, que são as 
informações topológicas descritas nessa estrutura da rede. Trabalha 
também com informações agregadas, que são as advindas de outros 
módulos do sistema, e as informações referenciadas, que são 
associadas a essa rede pela codificação do hidrorreferenciamento. A 
codificação do hidrorreferenciamento é a Codificação de Otto, que é 
aplicada a essa rede hidrográfica para que se tenha toda a codificação 
de um trecho ou de um rio todo associado a uma bacia hidrográfica. 

Esse módulo tem basicamente três tabelas que associam toda essa 
topologia. Nelas estão as informações nativas, que correspondem a 
trechos de rios com o código da bacia; as informações sobre esses 
rios, como a área da bacia, a dominialidade, o comprimento, a 
extensão desse trecho; e as informações sobre a relação espacial, ou 
seja, a própria topologia da rede. 

Essas informações agregadas vão gerar tabelas que relacionam os 
trechos a essa grandeza. Agregam-se as informações advindas de 
uma outra unidade de informação a essa rede, para que se consiga 
recuperá-la como consulta a montante ou a jusante de determinado 
ponto e fazer a análise da sua bacia. Essa agregação poderia ser feita 
tanto em um trecho como a montante dele, ou por meio das duas 
formas de agregação de informações. 

Essas informações agregadas indicariam o módulo de topologia. 
Teríamos um código desse hidrorreferenciamento que identifica o 
trecho de uma rede hidrográfica, um trecho do rio ou o próprio rio. 
Assim, têm-se as informações desses outros módulos finalísticos ou 
mesmo de um provedor externo de informações. 

Essa informação passaria a ser agregada a essa rede, mudando a 
sua unidade básica. 

Outra maneira de trabalhar com essas informações é fazer o 
referenciamento delas. Da mesma forma, teremos o código da 
informação e os módulos complementares. Mas essa informação será 
somente referenciada a esse trecho para fazer a busca em estrutura 
de bancos de dados. 

Aqui, temos a estrutura desse módulo de topologia, que é essa base 
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do referenciado com as suas ferramentas de construção da 
topologia e associação de informações; a base de informações 
agregadas; a base de informações referenciadas; a visualização, pois 
aí entra toda a parte de consulta dessa base; e, principalmente, o 
trabalho de intercâmbio de informações com os gestores estaduais. 
Sem essa parte do sistema, não conseguiremos avançar dentro dessa 
estruturação e organização para esse trabalho integrado. A idéia 
proposta dentro do sistema de informações é para que aqueles que 
forem da área de informática trabalhem com "web services", que são 
serviços de publicação de informações para a integração com os 
demais sistemas estaduais e a troca dessas informações. 

O outro módulo é o de dados qualiquantitativos, que armazena as 
informações de qualidade e quantidade oriundas do monitoramento 
hidrometeorológico, os dados advindos da rede e as informações da 
operação hidráulica de reservatórios. 

Aqui, estão os dados que a Fabrizia citou, da rede 
hidrometeorológica, da operação dos dados estaduais integrados 
nessa rede nacional; os dados de qualidade da água, os projetos de 
qualidade, que são monitorados e integrados às estações de 
monitoramento; os dados de operação hidráulica desses 
reservatórios; e os dados de séries naturais, de vazões reconstituídas, 
que compõem as séries históricas desse banco em que será feita toda 
a análise de disponibilidade existente nos cursos d'água para os 
instrumentos de regulação. Aplicação básica deles são os dados 
históricos referenciais para suporte; determinação de vazão de 
referência para o suporte e a outorga; e projetos em estudo de 
interesse econõmico e ambiental. Aqui, temos uma modelagem desse 
banco de dados. Hoje, há o banco de dados do Hidro, que é utilizado 
por vários Estados, inclusive por outros países. A idéia é fazer uma 
reestruturação nesse banco, para que comece a aceitar novos tipos 
de informações. Há um trabalho de padronização e normatização 
dessas informações. Essa proposta de normas e padrões para esse 
banco de dados qualiquantitativos é um trabalho desenvolvido dentro 
do Sistema Nacional em conjunto com uma rede de pesquisa, que é 
coordenada pela Cape do Rio de Janeiro. A idéia é que esse trabalho 
tenha métodos de consistência, equipamentos, procedimentos de 
coleta e análise, principalmente para qualificar a informação que 
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estará disponível no sistema. 

Sistema de gerenciamento de base de dados. Novamente, há a 
necessidade do intercâmbio de informações e a parte de operação 
dessa rede hidrometereológica, de que a Fabrizia falou. Todos sabem 
da grande dificuldade que é a operação dessa rede. Com a extensão 
territorial do Brasil, realmente são necessários recursos para essa 
operação. 

Dentro da estrutura de módulos, temos a normatização e a 
padronização, que compõem o levantamento e a compilação de 
normas e padrões de certificação; toda a parte de metodologia e 
modelos operacionais existentes que possam ser aplicados na 
descrição dos processos; e um manual que oriente esse trabalho para 
que todos tenham a orientação desses processos descritivos, dessas 
normas, desses padrões e certificações que serão aplicados nesses 
dados de qualidade. 

Aqui, a parte do sistema de gerenciamento, a reestruturação dos 
aplicativos hoje existentes dentro da Agência para esses estudos e o 
Hidro, que é o sistema hoje existente. Logo abaixo dos textos, todos 
os Estados que utilizam esse sistema, que baixam as informações da 
Agência com essas informações. 

Do lado direito estão os países, como o Japão, que baixam essas 
informações do Brasil para análise a partir desse sistema. É preciso 
estar muito atento aos objetivos do desenvolvimento desse módulo, 
dessa reestruturação, bem como aos usuários do sistema, porque 
daremos visibilidade às informações existentes. 

Vemos aí a parte de intercâmbio de informações. Volto a dizer que 
esse é o ponto crucial do sistema, que se une aos sistemas dos 
gestores estaduais, proporcionando uma gestão integrada do 
processo. 

Por fim, a operação da rede, o módulo de operação hidráulica, que 
serve para disponibilizar e centralizar as informações para 
planejamento de outorga da operação hidráulica. 

Aqui estão as outras três redes de pesquisa que estão trabalhando 
conosco. Uma delas é a rede coordenada pela Universidade Federal 
de Viçosa, que trabalhará na parte de regionalização de vazão 
propondo modelos. A outra rede de naturalização de vazões é 
coordenada pela Universidade Federal Fluminense. Por fim, a rede 
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coordenada pela Universidade Federal da Paraíba, que desenvolve 
modelos de integração de chuva e vazão. Além disso, essas redes 
trabalham com todas as ferramentas de apoio, a parte de estimativa 
de uso e as simulações de operação hidráulica. 

Essa é a proposta desse módulo, que busca integrar os modelos 
desenvolvidos pela comunidade científica a fim de trabalharmos as 
informações medidas na rede de qualidade e quantidade das águas. 

O módulo de regulação de uso reúne as informações sobre o uso de 
recursos hídricos em todo o território nacional. Sobre os processos 
associados a esse módulo, há o cadastro nacional de usuários de 
recursos hídricos, já implementado hoje. Esse sistema foi 
desenvolvido pela Agência. Por meio do seu "site", é possível acessar 
as informações desse cadastro. 

Esse sistema já está sendo aplicado no cadastro da Bacia do Rio 
São Francisco e também nos cadastros das Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que possuem uma parte mineira. A 
parte mineira do cadastro dessas bacias está sendo aplicada pelos 
usuários federais. 

Estamos migrando as informações do Rio Paraíba do Sul, que foram 
desenvolvidas dentro do sistema integrado que faz a gestão da sua 
bacia em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, existem 
nesse cadastro outras ações que contam com a participação de outros 
Estados, até mesmo Minas, para a integração das suas informações, 
a fim de que seja um cadastro nacional. Dessa forma, as informações 
mínimas e necessárias sobre o usuário serão definidas por esse 
cadastro, para que todo o Estado possa avançar com aquelas 
informações complementares. O objetivo desse cadastro nacional é 
ter a visão dos usuários de recursos hídricos em todas as bacias. 

Esse módulo é o de outorga de uso, ou seja, o módulo de cobrança 
nos usos dos corpos hídricos de domínio da União. Essa cobrança já 
está implementada e aplicada ao Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o 
chamado PCJ, e também ao cadastro de usuários. 

Por fim, o módulo de fiscalização, o recebimento e a disponibilização 
dos dados de usuários aos gestores de maneira a permitir a coerência 
no exercício da regulação. A estrutura desse módulo consiste em 
cadastro, outorga, cobrança, arrecadação e fiscalização. 

Vemos agora o detalhamento do cadastro nacional. Vou passar 
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rapidamente por esse módulo. Na página da ANA há um fórum 
sobre isso. Basta os senhores consultarem o seu "site" para obterem 
maiores informações sobre o modo como está desenvolvido esse 
cadastro. Ele baseia-se principalmente na definição de um 
empreendimento integrado em que todas as captações e lançamentos 
estarão associados a uma finalidade específica ou a todo o 
empreendimento. Dessa forma, todas essas informações de captação, 
sejam elas de domínio da União, sejam elas de domínio do Estado, 
assim como os seus lançamentos, poderão ser feitas de forma 
integrada. 

O módulo de planejamento e gestão faria o acompanhamento físico 
e financeiro do planejamento por bacia. Além disso, aumentaria e 
daria visibilidade aos processos de planejamento de uma bacia 
hidrográfica. Funcionaria como uma base para o sistema de gestão, 
as ações de comitês de bacias e outros órgãos gestores. Assim, 
obteríamos toda a parte de entrada e alteração de informações sobre 
a estrutura de planos, todos os dados sobre a evolução física e 
financeira de ações nesse plano e nessa bacia, que é uma dificuldade 
que enfrentamos. 

São muitas ações descentralizadas, e não temos conhecimento do 
que se investe em cada bacia ou de como registrar essas 
informações. Obviamente, dependeremos do trabalho integrado para 
fazermos as informações chegarem até o sistema. Não adianta termos 
o sistema se não trabalharmos para alimentá-lo com informações. 

Além dessas finalidades, esse módulo teria a parte de análise e 
pluviologia. Trabalhamos com a qualidade da água, com a criação de 
indicadores, de balanço de cargas poluidoras; enfim, essa parte 
destina-se à gestão de recursos com todo o arcabouço legal e a parte 
institucional, instrumentos e investimentos nessa área, os setores 
usuários, toda a parte de saneamento, de barragem e de irrigação, os 
demais setores integrados. 

Trabalhamos com prevenção e análise de eventos críticos, como 
anomalias e precipitações, índice de aridez, e com a caracterização 
da ação antrópica. 

Por fim, o módulo documental serviria para armazenar uma base de 
dados sobre os documentos referentes aos recursos hídricos de · 
maneira distribuída. 
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Hoje, na Agência há o Sistema de Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos - GED -, que registra boa parte das informações, e um 
centro de documentação que as organiza. Que isso evolua para um 
sistema de gerenciamento de conteúdo e que possamos tratar essas 
informações, disponibilizando-as para a unidade de uma bacia 
hidrográfica. 

Quanto aos processos associados, há sempre a necessidade 
dessas informações. 

Já foi iniciada a parte de desenvolvimento desse sistema nacional. A 
empresa que está trabalhando conosco é o Centro de Estudos de 
Sistemas Avançados, de Recife, que opera a parte de implementação 
das funcionalidades. Já iniciamos no ano passado a etapa de 
entendimento dessas necessidades e estamos finalizando um relatório 
sobre ela. A partir do mês de abril, no mais tardar em maio, 
1n1c1aremos o desenvolvimento desses módulos. A idéia é 
trabalharmos o sistema em módulos e, à medida em que chegarem as 
informações, as funcionalidades e as ferramentas, disponibilizarmos 
esses módulos gradativamente. 

Temos ainda um trabalho de organização das informações 
hidrometereológicas. Há um "link" para acessá-las no "site" da ANA: 
snirh.ana.gov.br. Obrigado. 

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de 
"slides". 

O Sr. Coordenador - Agradecemos ao Sr. Sérgio Barbosa e 
passamos a palavra ao Sr. Carlos Bernardo Mascarenhas, Consultor 
da área ambiental do Projeto Manuelzão, da UFMG, que disporá de 
até 15 minutos para a sua exposição. 

Palavras do Sr. Carlos Bernardo Mascarenhas 
Bom-dia a todos. Agradeço o convite para representar o Projeto 

Manuelzão, a UFMG e também uma câmara técnica da Bacia do Rio 
São Francisco, da qual sou membro, representando o Projeto 
Manuelzão. 

Diferentemente do que foi apresentado até então, mostrarei o 
sistema legal e as formas como o Estado e o País estão armazenando 
suas informações, um lado mais prático de como alguns exemplos de 
informação podem ser utilizados. 

É importante buscarmos informações históricas. Nosso País é 
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relativamente novo, e a ciência e a pesquisa no Brasil também não 
vêm de muito tempo. 

Há uma grande falta de dados históricos sobre vários aspectos 
biológicos e sobre as bacias hidrográficas como um todo, 
principalmente em algumas áreas onde não existe conhecimento 
algum. Temos necessidade de buscar informações quando existem, 
incentivar a realização de novos estudos, principalmente em áreas 
pouco conhecidas, assim como o estudo de bacias hidrográficas, 
considerando a unidade como um todo, e não apenas pontos. 

Como exemplo- no caso da bacia do Rio das Velhas-, quando Lund 
se encontrava em Lagoa Santa, vários pesquisadores europeus aqui 
vieram porque encontravam uma pessoa de origem européia também, 
sentindo-se num porto seguro para realizar algumas pesquisas. E 
vários naturalistas, zoólogos, botânicos vieram ao Brasil pesquisar. 
Foi lançado um livro, em 1875, sobre os peixes do Rio das Velhas. A 
bacia do Rio das Velhas é uma das poucas bacias hidrográficas 
brasileiras que possuem dados históricos realizados em ponto focal. 
Geralmente, esses naturalistas europeus, quando vinham ao Brasil, 
chegavam pelo Rio de Janeiro ou por Salvador, atravessavam o País, 
indo para a Amazônia ou em direção ao Pantanal ou aos outros 
países da América do Sul, faziam coletas de dados, de espécies de 
plantas e animais, levando-as aos seus países de origem. Faziam 
uma espécie de trilha buscando dados. 

Nesse caso, houve um dado ímpar, porque essas pessoas 
permaneceram na região de Lagoa Santa, na bacia do Rio das 
Velhas, por mais tempo. Esse primeiro pesquisador, Reinhardt, aqui 
esteve em duas oportunidades, ficando praticamente um ano em cada 
uma de suas viagens, coletando dados exclusivamente sobre peixes 
no Rio das Velhas. Mais tarde, esse material já estava no museu, e 
ele o repassou a um segundo pesquisador, Lütken, que escreveu uma 
obra. E essa obra estava escrita em dinamarquês arcaico e em latim, 
sendo praticamente indisponível para o nosso conhecimento. Por 
meio de um projeto financiado pelo Ministério de Meio Ambiente, o 
Projeto Manuelzão, sob minha coordenação, conseguimos traduzir 
esse livro para o português, e hoje ele se encontra disponível, 
trazendo informações valiosas sobre o que era o Rio das Velhas no 
passado. 
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Com base nesses estudos, pudemos utilizar esses dados de 

alguma forma. Naquela época, em Lagoa Santa, existiam cerca de 17 
espécies de peixes diagnosticadas pelo referido pesquisador. Após 
150 anos, ou seja, em 2000, houve um projeto para estudar a Lagoa 
Santa e os afluentes do Rio das Velhas, financiado pela Fundação O 
Boticário, e constatamos que, daquelas 17 espécies encontradas, 
apenas 4 permaneciam no ambiente, de tão alterado e degradado que 
foi ao longo desses 150 anos. Ocorreu que 70% das espécies 
existentes naquela época foram extintas localmente. Elas aparecen na 
bacia em outros pontos, mas não mais na Lagoa Santa. Uma dessas 
espécies, o "Characidium" lagossantense, uma espécie de pequeno 
porte, hoje consta nas listas oficiais, estadual e nacional, de espécies 
ameaçadas de extinção. 

Outro exemplo, também em Lagoa Santa, é o caso da introdução de 
espécies exóticas. Lá foram introduzidos o tucunaré e o trairão, que 
não eram da bacia, e, num ambiente fechado, predadores de grande 
porte competiam com alguns predadores de menor porte lá existentes: 
o peixe-cachorro e a pirambeba, sendo que essas duas espécies 
estão entre as que foram excluídas, extintas localmente na Lagoa 
Santa. Isso mostra o efeito de um predador voraz sobre a fauna 
nativa, causando um impacto, muitas vezes, irreversível. 

Outro dado importante que levantamos nas pesquisas é a formação 
das listas de espécies ameaçadas. Elas são feitas depois da ECO 92 
e dos acordos internacionais firmados àquela época. Os países, na 
Convenção da Biodiversidade, são obrigados a fazer estudos sobre 
essas espécies ameaçadas de extinção nos diversos ecossistemas do 
mundo. 

Em Minas Gerais, com os estudos disponíveis, conseguimos 
detectar, até 1996, 19 espécies que constavam em alguma lista. A 
partir de então, começaram a aparecer as listas oficiais. O estudo foi 
promovido pelos governos federal e estadual, homologadas e 
publicadas no diário oficial. Hoje, em Minas Gerais, a lista consta de 
três espécies ameaçadas e 32 numa categoria "presumivelmente" 
ameaçada. Esse "presumivelmente", que está entre aspas, está aí 
mais por falta de informações do que por definição da ameaça a que 
estão sujeitos esses peixes. Na lista nacional, publicada em 2004, 
temos 33 espécies de peixes ameaçados de extinção em Minas 



Gerais. A lista estadual encontra-se num período de reavaliação, e, 
talvez neste ano ou no ano que vem, saia nova lista. 
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Em 1998, em Minas Gerais, por meio de um grande "workshop", 
foram determinadas algumas áreas prioritárias para preservação. 
Esse estudo foi financiado pelo governo e deveria, na época, ser um 
elemento norteador do uso das bacias hidrográficas e de limitações, 
como a construção de usinas hidrelétricas. Esse instrumento não foi 
efetivamente utilizado, e várias bacias foram, num período de sete 
anos, alteradas. Estou dando exemplos de usinas hidrelétricas, mas 
temos outros. Empreendimentos foram instalados em áreas 
determinadas como prioritárias por terem uma grande riqueza de 
espécies. Dou o exemplo do Rio Araguari. O trecho baixo do Rio 
Araguari, no Triângulo Mineiro, era uma área prioritária para peixes. 
Havia ali o jaú, que estava ameaçado de extinção. Hoje, encontram-se 
em implantação duas usinas do Consórcio Capim Branco. O trecho 
não consta mais como prioritário, porque já não tem tanta importância. 
Outro exemplo de área prioritária para conservação é a Serra do 
Espinhaço. Ela foi declarada hoje, pela Unesco, como uma reserva da 
biosfera. Ela é uma das áreas mundialmente importantes para 
conservação. Na parte de peixes, esse mapa está mostrando que, na 
maioria dos locais indicados, havia uma espécie ameaçada de 
extinção ou um único registro de uma espécie. A espécie, naquela 
área, foi coletada e descrita pelo pesquisador. Ela só foi coletada 
naquele lugar. Então, isso mostra uma grande lacuna. Vemos que há 
concentração, na Serra do Espinhaço, em alguns pontos. Há uma 
grande lacuna sobre a área geográfica do Espinhaço. Há 
concentração apenas em alguns poucos pontos. Estes representam 
muito pouco. Trata-se de uma lacuna muito grande. Apesar de termos 
ferramentas para criar essas áreas prioritárias, ainda falta muita coisa 
para ser feita. 

Outro aspecto que considerei como importante ferramenta de estudo 
e pesquisa são as espécies exóticas introduzidas. Tratando-se de 
peixes, é muito comum pessoas desinformadas, às vezes até com boa 
intenção, trazerem espécies de outras bacias para as bacias mineiras 
e vice-versa. Fizemos um estudo em Minas Gerais e, nas barrinhas 
vermelhas, vemos os números de espécies registradas até 1996 na 
literatura técnica. Com o aumento, principalmente depois da resolução 
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do Conama que criou a obrigatoriedade de relatórios de impacto 
ambiental, várias empresas tiveram de fazer levantamentos para o 
licenciamento, e estes trouxeram um grande volume de informações. 

Já em 2003, como vemos nas barras azuis, há bacias, como a do 
Paraíba do Sul, que têm 40 espécies exóticas. A do Rio Doce tem 30 
espécies exóticas. São bacias contaminadas por peixes de outras 
bacias, o que representa uma ameaça às espécies nativas, como 
vimos no exemplo de Lagoa Santa. 

Criamos um índice de contaminação, a barra vermelha, e vemos que 
a bacia do Paraíba do Sul tem 40% de espécies exóticas. O Rio Doce 
tem 38%, e o Mucuri, quase 20%. Quer dizer, temos a informação, e 
ela, por algum motivo, não sai do meio acadêmico, acabando por 
fazer falta, no caso das decisões políticas ou administrativas de 
empresas ou do governo, a fim de evitar que essas espécies se 
espalhem mais ainda, controlando as que já estão no ambiente. 

Um outro exemplo é o da poluição. Quer dizer, todas as nossas 
bacias hidrográficas sofrem um pouco com a poluição, algumas mais, 
outras menos. Esta foto é do Ribeirão da Onça, no Rio da Velhas. 
Então, nesse ponto, o Rio das Velhas já é poluído, e o Ribeirão da 
Onça traz mais poluição ainda. Visualmente, vemos a espuma e como 
ela contribui negativamente para a qualidade da água. 

Nas pesquisas feitas no Rio das Velhas, temos o óbvio comprovado 
com dados. O que acontece? Todos sabem que a Região 
Metropolitana de Belo Horizonte é um problema para o Rio das 
Velhas. Nos levantamentos feitos sobre os peixes do Rio das Velhas, 
vimos que esses pontos, P1, P2 ao P6, estão localizados de montante 
para jusante. A linha vermelha é uma curva esperada quanto ao que 
se conhece hoje sobre a fauna de água doce. Esta tende a aumentar, 
ou seja, o número de espécies, de montante para jusante, o que é 
fácil de ver. Uma cabeceira ou um rio raso com águas claras, frias e 
pouca profundidade limitam esse ambiente no que trange à ocorrência 
de algumas espécies. Por exemplo, nunca teremos um surubim de 
60kg em uma água de 30cm, o caso das nascentes. A partir do 
momento em que o rio ganha corpo, ganha também diversidade de 
ambientes e características. Há os gradientes de velocidade, ou seja, 
pontos com grande velocidade de água, e outros não, e gradientes de 
temperaturas, e profundidade. Tudo isso torna o rio apto a receber um 
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maior número de espec1es. Então, quando os rios da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte recebem o esgoto de quase 4 
milhões de habitantes, vemos que o número de peixes diminui, 
recuperando-se mais ao final da bacia, depois de Lassance, onde a 
água começa a depurar-se, em razão da entrada de afluentes com 
água de melhor qualidade. 

Nos Rios Paraopeba e das Velhas, temos ainda o problema da 
mortandade. Coloquei esta foto de uma recente mortandade ocorrida 
no Rio Paraopeba, a da esquerda. Na da direita, vemos um surubim 
perto de uma garrafa "pet". Tive a curiosidade de medir uma garrafa 
dessas e descobri que ela mede cerca 33cm. Então, esse peixe deve 
medir mais de 1m, e isso é um pouco deprimente. 

Outro trabalho que fazemos é o uso do biomonitoramento. O uso de 
bioindicadores são aqueles grupos de espécies que, de alguma forma, 
e por sua presença, quantidade e distribuição, indiciam a magnitude 
dos impactos ambientais sofridos pelo ecossistema. A Patrícia falou 
um pouco sobre o IQA, que é uma medida físico-química, não levando 
em consideração o dado biológico. No biomonitoramento, além do 
físico-químico, levamos em consideração as comunidades de seres 
vivos que ocorrem na bacia. Então, ele é muito eficiente. A medida 
físico-químico é instantânea, mas o ser vivo que está ali sofre aquele 
problema ambiental constantemente, durante todo o seu ciclo de vida. 

No Rio das Velhas, então, temos uma rede com 37 postos de 
amostragem, onde são analisados parâmetros bacteriológicos, algas, 
plâncton, invertebrados bentônicos e peixes. Esse é o alto Rio das 
Velhas, destacando-se, em cinza, a Região Metropolitana. 

Depois, o Médio. Em seguida, o Baixo Rio das Velhas, onde 
encontramos uma variedade de espécies, por exemplo, de 
macroinvertebrados bentônicos, os invertebrados, ou seja, moluscos, 
larvas de insetos e outros grupos. No Alto Rio das Velhas, dominam 
espécies resistentes, por causa da poluição. Esse dado é mais 
interessante para a Região Metropolitana, onde apenas três grupos de 
espécies conseguem resistir à qualidade de água do Rio Arrudas, do 
Rio Onça e de alguns rios de Belo Horizonte. 

No caso do biomonitoramento dos peixes, há dados interessantes 
sobre como o rio pode recuperar-se. Com as informações que temos, 
sabemos que o Rio das Velhas ainda possui fauna muito rica, já que 
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75% de seus peixes se encontram preservados nos afluentes. As 
lagoas marginais, segundo estudo recente financiado pela Fapemig, 
comportam quase todas as espécies migradoras, que as usam como 
berçário. É muito importante sabermos que as lagoas estão 
funcionando biologicamente como funcionavam no passado. 

Existe uma crescente preocupação com a qualidade das águas, 
razão por que estão sendo construídas as Estações de Tratamento de 
Esgoto. O Rio das Velhas ainda não possui barragens em seu curso 
principal, tendo, por isso, o trecho livre, além de alta conectividade 
com o Rio São Francisco, de onde podem advir peixes. Assim que a 
qualidade das águas melhorar, o rio poderá ser povoado. 

No início de nossos estudos, constatamos que no Rio das Velhas 
havia 93 espécies de peixes. Na segunda etapa desse estudo, feito 
com os afluentes, percebemos que havia 107. Hoje, considerando as 
lagoas marginais, incluídos todos os dados, já sabemos que são 115 
as espécies. Dessas, oito são novas, ou seja, não são conhecidas 
pela ciência nem foram ainda formalmente descritas. Além disso, 
existem 15 espécies de importância comercial, as de maior porte, 
necessárias à pesca, além de espécies raras ou ameaçadas de 
extinção. 

Também fazemos alguns estudos, patrocinados pela Fapemig, no 
Rio Paraopeba, para conhecer as migrações de peixes, muito pouco 
conhecidas hoje no Brasil. Há uma escada de peixes na usina térmica 
de Igarapé, mais ou menos no meio do curso, onde há este pontinho 
vermelho. Inserimos cirurgicamente alguns transmissores nos peixes. 
Este é um curimatã; este, um dourado. Marcamos dourado, naquela 
região, de até 15 quilos. Esses peixes são soltos na água e rastreados 
por estações fixas ou barcos equipados com antenas, que recebem 
sinais. Por dois anos, é possível monitorar os peixes e saber quais as 
áreas importantes para as espécies, em termos, por exemplo, de 
reprodução e de alimentação. 

Sem conhecimento, é impossível tomarmos uma decisão correta em 
prol da preservação de uma área ou de uma espécie. Devemos 
incentivar esses estudos para que, por meio de um banco de dados, 
conforme o pessoal da ANA e do lgam demonstrou, as informações 
possam ser incorporadas, em conjunto, ficando elas disponíveis. 
Poderíamos, com o aumento das informações e da gestão dos 
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recursos hídricos, trocar imagens chocantes como estas por um 
belo dourado, por um bando de colhereiros numa lagoa marginal do 
Rio São Francisco, por plantas aquáticas ou por certas espécies de 
peixes. Vemos aqui o belo Rio Cipó, tido como berçário para o Rio das 
Velhas. Muito obrigado. 

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de 
"slides". 

O Sr. Coordenador - Para falar sobre o tema "Água: Conhecer para 
Administrar - A Importância do Sistema de Informações", com a 
palavra, a Sra. Alice Silva Castilho, membro da ABRH, que disporá de 
15 minutos para a sua exposição. 

Palavras da Sra. Alice Silva Castilho 
Bom dia a todos. Agradeço à organização do evento o convite feito à 

ABRH. Falarei com a visão dos usuários, uma vez que a associação 
representa os usuários que utilizam as informações em diversos 
órgãos. Como fiquei a jusante, todo mundo bebeu água limpa. Talvez, 
por isso, minha apresentação se torne um pouco repetitiva. Peço 
desculpas se assim o for, mas organizei-a em função disso. 

Falarei sobre o sistema de gerenciamento de recursos hídricos e 
como o sistema de informações está integrado a ele; os marcos da 
evolução administrativa no Brasil; as competências para a área de 
recursos hídricos; a concepção de urn sistema; a classificação de 
dados e informações; e exemplos. 

Como já foi dito pelos colegas, o sistema de gerenciamento é um 
instrumento da política nacional de recursos hídricos, assim como os 
planos de bacia, o enquadramento, a outorga, a cobrança e a 
compensação ao Município. É um sistema de coleta, tratamento, 
armazenamento e recuperação de informações sobre recursos 
hídricos e fatores intervenientes à sua gestão. 

Princípios: descentralização da obtenção e produção de dados e 
informações. Esse é um ponto muito importante, porque as fontes de 
alimentação de um sistema de recursos hídricos são diversas. Mais à 
frente, veremos a interface dessa produção das informações nos 
diversos Ministérios que compõem o governo brasileiro e os órgãos 
que estão ligados a eles. 

A coordenação é unificada: no sistema nacional, é feita pela ANA; 
nos Estados, pelo órgão gestor. No Estado de Minas Gerais, o órgão 
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gestor é o lgam; no Estado do Espírito Santo, o lema; no Distrito 
Federal, a Adasa. E acesso aos dados e informações garantido a toda 
a sociedade. 

Não repetirei os objetivos, que foram ditos em outra apresentação. 
Cabe ao Poder Executivo Federal, por meio da ANA, implantar e gerir 
o sistema nacional e aos Poderes Executivos dos Estados e Distrito 
Federal implantar e gerir os sistemas de informações estaduais, que 
fazem parte do sistema nacional. Vamos falar sobre o levantamento 
das informações hidrológicas, o histórico delas. Em 1909 houve o 
início de um monitoramento (não pela criação do Instituto Nacional de 
Metereologia - lnmet -, porque antes era o Departamento Nacional de 
Metereologia - DNMET) climatolótico, de variáveis metereológicas fora 
do curso d'água, como precipitação, evaporação, temperatura, 
pressão atmosférica, etc. 

Na década de 30 houve o início do monitoramento da água 
superficial, feito pela Divisão de Águas, ligada ao Departamento 
Nacional de Produção Mineral - DNPM. Então, a água, passou a ser 
considerada recurso mineral, como realmente é. O DNPM está ligado 
ao Ministério de Minas e Energia. 

Na década de 40 o monitoramento passou a ser realizado por outros 
órgãos, como o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas -
DNOCS - e companhias de energia, que também criaram redes 
próprias. 

Na década de 60 houve a criação do Departamento Nacional de 
Águas e Energia Elétrica- DNAEE -, também no Ministério de Minas e 
Energia, e de uma rede básica para fins hidrelétricos das companhias 
de abastecimento de água, que também começaram a criar redes 
próprias. 

Na década de 70 foram criados órgãos ambientais e comitês de 
bacias. 

Na década de 80 foi instituída a Lei do Meio ambiente, os 
diagnósticos de bacia e avanços na legislação ambiental. 

Na década de 90 criou-se a Lei n2 9.433, de 1997, da Política 
Nacional de Recursos Hídricos, e houve a extinção dos distritos do 
DNAEE nas Capitais, na época do Governo Collor. Isso prejudicou 
muito o monitoramento hídrico superficial no Brasil porque o DNAEE 
era responsável por essa rede: a partir dos dados coletados, tinha que 
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transformá-los em informações. Nessa época houve uma 
diminuição de aportes de recursos para a operação dessa rede, que 
ficou bastante prejudicada. 

Normalmente essas estações de monitoramento são visitadas 
quatro vezes ao ano. Em 1990 não o foram e, em 1991 e 1992, 
aconteceram apenas duas visitas. No meio da década de 90 o DNAEE 
transformou-se em Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel. Esse 
foi um marco importante porque o DNAEE perdeu as atribuições 
ligadas à água, o que causou a criação da ANA em 2000. 

Então, na década de 90, esse monitoramento, o levantamento das 
informações acontecia no âmbito do Ministério das Minas e Energia, 
mas, a partir da criação da ANA, passou a ser responsabilidade do 
Ministério de Meio Ambiente, que ficou responsável pela política 
nacional de recursos hídricos e pela política de meio ambiente. 

O Ministério da Integração Nacional abriga a Defesa Civil, que 
possui informações importantes para o sistema de informações de 
recursos hídricos ligadas a inundações e secas. O Ministério de Minas 
e Energia abriga o serviço geológico, que é responsável pelo 
levantamento das informações geológicas. 

As águas subterrâneas estão contidas na competência do Ministério 
de Minas e Energia, onde também está a Aneel. A matriz de geração 
de energia brasileira é praticamente toda baseada em energia 
hidrelétrica. 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento abriga o 
lnmet, responsável pela rede metrológica. 

O Ministério da Saúde, por meio das companhias de saneamento, é 
um fornecedor de informações para o sistema de recursos hídricos. 

O Ministério dos Transportes abriga as empresas ligadas à 
navegação, como a Asfra, que trata da navegação do São Francisco. 

O Ministério da Defesa abriga o lnpe e a aeronáutica, que detêm 
informações importantes para o Sistema de Informação dos Recursos 
Hídricos. 

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão abriga o IBGE, 
que dispõe de dados de censo e cartográficos, indispensáveis para o 
sistema. 

O Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério das Relações 
Exteriores são responsáveis também pelas questões relativas às 
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bacias transfronteiriças. 

O Ministério do Meio Ambiente - MMA - abriga a Secretaria Nacional 
de Recursos Hídricos, que é competente para formular a política 
nacional de recursos hídricos. 

O Conselho Nacional é competente para promover a articulação do 
planejamento de recursos hídricos com os planejamentos nacional, 
regional, estaduais e dos setores usuários e para arbitrar, em última 
instância administrativa, os conflitos existentes entre os conselhos 
estaduais. 

O lbama, dentro do MMA, é o órgão gerenciador da questão 
ambiental. 

A ANA, na esfera de suas atribuições, tem como competência 
implementar a política nacional de recursos hídricos. 

O Sistema de Informação de Recursos Hídricos dará suporte às 
ações de um comitê de bacia e ao sistema estadual ou nacional de 
gerenciamento de recursos hídricos, para demais instrumentos da 
política de recursos hídricos e ações da gestão integradora. 

Discorrerei sobre o que cada usuário espera de um sistema de 
informações. Por meio de várias transparências, vocês avaliarão se é 
realmente isso que esperam de um sistema de informações, até o 
estudante de nível secundário. Estão presentes os representantes dos 
comitês de bacia, o colega do Santo Antônio e o pessoal do órgão 
gestor, como o Sr. Paulo Teodoro. 

Um Secretário de Estado, um Secretário Municipal e um 
administrador de empresa pública esperam acompanhar as ações de 
governo executadas, em andamento ou previstas; o cronograma 
físico-financeiro; os orçamentos; os recursos previstos; as demandas 
existentes por ações e a legislação. 

O Poder Legislativo, composto pelo Vereador, Deputado, Senador, 
Promotor de Meio Ambiente, Tribunal de Contas, Procuradoria e 
outros espera desse sistema: legislação, ações de governo 
executadas, em andamento ou previstas; cronograma físico-
financeiro; documentação de licitações e cumprimento de exigências 
ambientais. 

Um planejador de empresa privada cujo empreendimento depende 
de recursos hídricos espera: disponibilidade hídrica; disponibilidade 
em reservatórios; adutoras; outorgas concedidas; legislação; 
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procedimentos de outorga e licenciamento; elementos sobre a 
cobrança; mapas digitais e dispositivos de consulta de informações 
geográficas básicas, etc. 

O usuário em geral, que planeja captar e armazenar água ou lançar 
efluente espera obter informações básicas sobre os corpos d'água; 
sobre o procedimento para solicitação de outorga e licenciamento e 
sobre a legislação. 

Os planejadores de recursos hídricos no ãmbito dos órgãos gestores 
precisam conhecer as disponibilidades e demandas por água no 
cenário atual e no futuro; as soluções previstas para curto, médio e 
longo prazos; os orçamentos e cronogramas; as ações de governo; as 
demandas existentes por ações; os planos, projetos e programas e a 
legislação. 

Técnicos dos órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental: 
cadastro de usuários dos recursos hídricos; cadastro de fontes 
potencialmente poluidoras; caracterização ambiental da bacia: 
ecossistemas, reservas ambientais e legislação. 

Técnicos que cuidam do acompanhamento e adoção de medidas de 
controle de eventos extremos, tipo secas, cheias e acidentes com 
impactos ambientais, precisam de dados de monitoramento dos 
corpos d'água; informações meteorológicas de previsão de tempo e 
clima; cadastro de áreas de risco; instrumentos para simulação de 
impacto dos eventos críticos; planos de ação preventivos e corretivos 
e legislação. 

Técnicos de empresa de consultoria, empresa pública de atividade-
fim, precisam de dados hidrológicos, de qualidade da água e da 
piezometria de aqüíferos; informações regionalizadas; mapas digitais, 
dispositivos de consulta e geração de informações georreferenciadas; 
demandas existentes por ações; informações sobre disponibilidade 
hídrica em diferentes locais da bacia hidrográfica de interesse: vazões 
médias, disponibilidade em reservatórios, adutoras; ações de governo 
executadas, em andamento ou previstas; legislação. 

Membros de comitês de bacias hidrográficas, de conselhos em geral 
e técnicos do órgão gestor de recursos hídricos responsáveis pela 
gestão participativa precisam de informação sobre legislação; 
informações detalhadas sobre a bacia hidrográfica: disponibilidade 
hídrica, usos múltiplos da água atuais e previstos, biodiversidade; 
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ações na bacia executadas, em andamento ou previstas; 
orçamentos; recursos previstos; instituições potencialmente 
financiadoras; demandas existentes por ações; cadastros; planos e 
projetos; informações sobre a gestão participativa: comitês de sub-
bacias, conselhos estaduais, conselhos de usuários de reservatórios, 
todos com cadastro dos membros, agendas de trabalho. 

Estudantes de pós-graduação - interesse à pesquisa - precisam de 
informações detalhadas sobre a bacia hidrográfica: disponibilidade 
hídrica, usos múltiplos da água atuais e previstos, biodiversidade; 
dados de monitoramento dos corpos d'água; informações 
regionalizadas; cadastros de obras hídricas; planos e projetos; mapas 
digitais e dispositivos de consulta e geração de informações 
georreferenciadas e legislação. 

Estudantes de nível médio e a população interessada em geral: 
informações detalhadas sobre a bacia hidrográfica: disponibilidade 
hídrica, usos múltiplos da água atuais e previstos, biodiversidade. 

Varri a gama de usuários de um sistema de informação que a 
Associação Brasileira de Recursos Hídricos está representando. 

Que tipo de informações estarão disponíveis num sistema de 
informações? Espaciais, que são mapas e imagens; tabulares, que 
são monitoramento e cadastro; e documentais, que são relatórios, leis, 
planos, projetos, inventários e obras. 

Há a cartografia sistemática: estradas, drenagem, Municípios, 
Estados, regiões, cidades-sede, bacias hidrográficas; e a cartografia 
temática: solos, vegetação, relevo, geologia, hidrogeologia. 

Redes de postos de monitoramento: climatológico, pluviométrico, 
fluviométrico, qualidade de água, sedimentométrico, ambiental e 
piezométrico. 

Informações espaciais. Infra-estrutura de recursos hídricos: poços, 
adutoras, eíxos de transposição, reservatórios, elevatórias; 
informações de usuários: abastecimento humano, industrial e 
irrigação; zoneamento ambiental: flora e fauna; sensoriamente remoto: 
imagens de satélite, radar, fotografia aérea; fichas técnicas da infra-
estrutura de recursos hídricos: açudes, poços, adutoras, eixos de 
transposição, reservatórios, elevatórias. 

Informações Tabulares. Demanda consuntiva: irrigação, 
abastecimento humano e industrial, e não consuntiva: recreação, 
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navegação, geração de energia, piscicultura; outorga; cobrança; 
geografia física e dados de postos e estações. 

Outras informações. Documentais: relatórios, legislação, planos de 
recursos hídricos, projetos, inventários, editais, termos de referência. 

Em termos de um sistema de informação baseado em um "software" 
que possa ser "linkado" a outros, a experiência brasileira é a que se 
segue: em 1995, Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Meio Ambiente, criou o Sistema de Informações de 
Recursos Hídricos do Estado; existe um sistema integrado de 
gerenciamento de recursos hídricos em São Paulo e no Ceará; e o do 
Distrito Federal está em fase de criação. 

Aqui, vemos exemplos de sistemas que ainda não estão interligados 
ou "linkados" a um único "software", mas que também podem ser 
considerados sistemas se as suas informações estiverem agrupadas 
em um único "site". Quem atua na área de recursos hídricos sabe da 
dificuldade para a obtenção de dados antes da Internet. Para 
sabermos a cota ou a vazão, entrávamos em contato com o escritório 
do DNAEE, que nos fornecia um disquete com os dados, além do 
dado impresso naquele formulário contínuo, enorme. Isso ocorria, 
quando não conseguíamos abrir o disquete, caso em que era preciso 
redigitar todos os dados que constavam no papel, o que demorava 
alguns dias ou semanas. Assim, esse acesso em tempo real, pela 
página da ANA, é um avanço muito grande e importante. E podemos 
ver, navegando, que o "site" da ANA é aprimorado continuamente. Ou 
seja, podemos considerar que ele já é, sim, um sistema de 
informação, embora não seja integrado em uma base única. Nele há 
mapas, dados em forma de "softwares" e também dados em tempo 
real, de monitoramento das telemétricas, por exemplo. 

Outro "site" de informações muito interessante e que pode servir de 
base para os nossos é o de Portugal, em que consta monitoramento 
costeiro, monitoramento subterrâneo, etc. Pela Internet, vemos ainda 
monitoramento de açudes e reservatórios na Bahia e em Pernambuco; 
mapas no Ceará; um sistema de informações para o meio ambiente, 
qualidade de água e Simge em Minas Gerais; o Hidrotec de 
regionalização de vazões da Universidade Federal de Viçosa para 
todo o Estado; os alertas do Doce, do Pantanal e de Manaus e o 
Sistema de Informação de Águas Subterrâneas - Siagas - no "site" da 
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CPRM; e previsões do tempo e prognóstico climático no "site" do 
INMET. 

Antes de terminar, quero dar mais um alerta sobre a situação atual 
da operação da rede hidrometrológica básica. O pilar de um sistema 
de informação é a coleta de dados básicos, que se vão transformando 
em informação com o decorrer do tempo, e a demanda, que é 
construída por cadastros de usuários, por censos e pela própria 
concessão de outorga. Para se ter gerenciamento de recursos 
hídricos ou de qualquer outro recurso - por exemplo, da sua conta 
bancária -, é preciso saber quanto entra e quanto sai, a 
disponibilidade e a demanda. Mas, nos últimos três anos, vimos 
assistindo a um comprometimento na freqüência da operação da rede 
hidrometrológica nacional. 

Como eu disse no início, as estações são normalmente visitadas 
quatro vezes ao ano; em anos anteriores, quando havia algum tipo de 
problema orçamentário, eram visitadas três vezes. Mas, nos últimos 
três anos, embora prevista em doze meses, com quatro visitas a cada 
estação, a operação só se deu em seis meses, com duas visitas a 
cada estação. Ocorre que às vezes uma estação é destruída por uma 
enchente, por exemplo, e se perde muito tempo para recuperar tudo; e 
aqueles dados ficam perdidos, porque às vezes não se dispunha de 
uma régua para monitorar o nível do rio, enquanto a estação esteve 
destruída. 

Outro problema que verificamos nos equipamentos automáticos de 
transmissão via satélite, que são caros - da ordem de milhares de 
dólares -, é que, sem manutenção, se transformam em ninhos de 
cobras, caixas de marimbondos ou colmeias. 

No final das contas, ao invés de monitorarmos dados de chuva, 
estamos monitorando a produção de mel e a atividade de uma 
colmeia. 

Este é meu "e-mail": acastilho@golder.com.br. O representante 
regional da ABRH em Minas Gerais é o Éber. Este é seu "e-mail": 
eber@bh.cprm.gov.br. Em breve, a ABRH regional terá um "site" em 
Minas Gerais. O "site" da ABRH nacional é www.abrh.org.br. 

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de 
transparências. 

O Sr. Coordenador - A Alice citou os comitês de bacias. Fiquei 
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impressionado com o detalhamento feito sobre a necessidade das 
informações. Quero acrescentar, em vista da experiência que temos 
em nossa bacia hidrográfica do Rio Santo Antônio, que é necessário 
que esses dados sejam compatíveis com as unidades de 
planejamento. Precisamos enxergar tudo isso. Nossa discussão é que 
a relação é exatamente com a base de todas essas informações, que 
é a base cartográfica, e que não a temos em escala compatível com 
as unidades de planejamento. Esse é um ponto fundamental. O 
sistema nasce em cima de quê? É incompatível com aquele que está 
ao lado do olho-d'água, ao lado da nascente? É isso que estamos 
discutindo no CBH Santo Antônio. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Neste instante daremos início à fase de debates. 

Informo que temos oito inscritos. As perguntas podem ser 
encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia. 
Informo que já encerramos a fase de inscrições. Para agilizar os 
debates, solicitamos às pessoas que fizerem uso do microfone que se 
identifiquem, sejam objetivas e sucintas, dispensada a formalidade 
das saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos 
para fazer sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as 
respostas. 

Debates 
O Sr. Presidente - A primeira pergunta é do Sr. Nísio de Sousa 

Armani, engenheiro mecânico do Crea-MG e da Abemec, para o Sr. 
Carlos Bernardo Mascarenhas: "Além dos desmatamentos, dos 
assoreamentos, das canalizações, da poluição dos vários cursos 
d'água, das barragens edificadas sem transposição da piracema das 
espécies exóticas introduzidas, há outros motivos causadores da 
extinção inaceitável das biotas, espécies de "rios nossos de cada 
dia"?". 

A segunda pergunta é de Sylmara Lisboa, do Instituto lzabela 
Hendrix, para o Dr. Carlos Bernardo: "A criação de um ambiente 
favorável para a manutenção das espécies de peixes existentes 
poderia evitar uma possível extinção? Quais as medidas necessárias 
para essa manutenção dentro do sistema nacional de infra-estrutura 
de recursos hídricos?". Com a palavra, o Dr. Carlos Bernardo. 

O Sr. Carlos Bernardo Mascarenhas - Em relação à primeira 
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pergunta, uma das ferramentas que mostrei, que é o 
biomonitoramento, é muito eficaz para demonstrar como a biota 
aquática responde a uma série de impactos. Na pergunta foram 
mencionados alguns desses impactos, mas nem todos. Temos uma 
gama variada. No caso dos peixes, temos como avaliar o efeito do 
impacto quando existem bons estudos prévios realizados. No caso 
dos empreendimentos atuais, apesar da legislação para o 
licenciamento de empreendimentos impactantes, vemos que nem 
sempre o levantamento inicial básico é bem-feito por causa da pressa, 
por razões econômicas. 

Um levantamento "falho" no início comprometerá uma comparação 
futura. 

Quanto a dados históricos, que também mencionei na palestra, 
poucos lugares possuem dados de décadas ou de séculos atrás, o 
que nos impossibilita fazer essa comparação. Por meio de estudos 
que estamos realizando, como o biomonitoramento, constataremos 
como os impactos de uma bacia afetaram diversas comunidades da 
biota aquática. Após a implantação de empreendimentos ou no 
gerenciamento de determinada bacia hidrográfica, poderemos 
determinar, ao longo do tempo, por meio desse monitoramento, se os 
impactos estão aumentando ou diminuindo e se o ambiente está 
respondendo de forma positiva, ou seja, com a volta de algumas 
espécies. Esperamos que isso ocorra no Rio das Velhas. 

Quanto à segunda pergunta, ou seja, o sistema relacionado com a 
manutenção e a preservação de espécies, se formos comparar as 
populações humanas, desde o descobrimento do Brasil até hoje, 
verificaremos a existência de áreas densamente povoadas que 
causam impacto provocado por lixo, esgoto e atividades econômicas 
para manter a população. Os objetivos do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação é proteger certos ambientes que têm 
importância, por possuírem fauna rica, vegetação singular e áreas 
onde só ocorre uma espécie. 

Como estamos falando sobre conservação, geralmente pegamos 
uma espécie-bandeira, como o mico-leão-dourado ou o mono-
carvoeiro, e protegemos uma área muito grande. Com a proteção da 
área para aquela espécie-bandeira, estamos protegendo um ambiente 
maior, incluindo rios, o que propicia a conservação da fauna da bacia 
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naquele trecho. 

O ideal é compatibilizar o uso da bacia com a vida nela existente, 
tornando esses empreendimentos menos impactantes, além de 
permitir que os estudos necessários para a determinação dos 
impactos sejam mantidos, ou seja, os estudos devem ser contínuos. 
Muitas vezes, as pessoas não interpretam o que seja monitoramento. 
Por exemplo, após a construção de uma barragem, dizem que 
cuidarão dela durante três anos. Não. O monitoramento deve ser 
contínuo. A freqüência poderá ser alterada e o esforço diminuído, mas 
o monitoramento deve ser contínuo, para que possamos diagnosticar 
as alterações, evitando a extinção de espécies, como mostrei durante 
a palestra. 

O Sr. Paulo Romano - Cumprimento a todos os expositores, que 
deram amplas informações sobre o avanço no SNIRH. Peço licença 
para tentar ampliar essa agenda de informações. Estamos debatendo 
o subtema "Água e Educação". Ontem discutimos questões 
relacionadas com educação e cultura, ou seja, o grande número de 
pessoas que não têm nenhuma ligação com esse tipo de sistema. 
Peço licença para fazer esse corte. Tenho orgulho de dizer que ajudei 
a contribuir para esse sistema quando fui Secretário Nacional de 
Recursos Hídricos. Por exemplo, o mapa da qualidade das águas de 
Minas Gerais foi criado e lançado. Está presente o Maurício Andrés, 
ex-Presidente da Feam, que hoje está no lgam. 

O Secretário de Meio Ambiente da época era o mesmo José Carlos 
Carvalho. Considero uma evolução fantástica, estamos fazendo uso 
de uma linguagem do melhor padrão. Mas preocupa-me, chega a 
angustiar-me o fato de estarmos tratando de um tema restrito. Aliás, 
as palavras são muito fortes. A expressão não chega a ser "gestão de 
água". Fala-se em sistema de informação para administrar. Quer 
dizer, é algo que tem uma característica de gestão num sentido muito 
pragmático, de dados, enfim, num nível de racionalidade muito 
grande. Meus cumprimentos por isso. 

Minha questão é que precisamos evoluir e decodificar informações 
para a sociedade. Essa é uma lacuna muito séria. É bom estarem aqui 
os Deputados Laudelino Augusto, Presidente da Comissão de Meio 
Ambiente; e José Henrique, Presidente da Cipe Rio Doce e desta 
reunião, para nos ajudarem a criar esse novo momento. É evolução, 
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não é mudança no caminho do que está-se fazendo, no aspecto 
formal e técnico. A população não conhece o assunto; temos de 
decodificá-lo. Esse dia-a-dia refere-se a pessoas. É um público difuso, 
não é composto só de usuários como os que citamos aqui. É muito 
difícil e bem mais complexo. 

Tenho uma sugestão ao Dr. Paulo Teodoro. Quem sabe Minas 
Gerais não poderia novamente liderar um apoio a uma base que já 
existe - aliás, aqui há pessoas comprometidas com o que na época 
chamamos de Movimento de Cidadania pelas Águas - e ali ancorar 
um sistema de informação prático, do dia-a-dia, para as pessoas, 
cobrindo parte daquela lacuna? Não sabemos se a melhor educação 
seria a formal ou a informal, mas seriam divulgadas informações que 
incluíssem as pessoas sob a perspectiva do cuidado com a água. E o 
contraponto que o cidadão pode dar aos órgãos que fazem gestão de 
água. Muito obrigado. 

A Sra. Alice Silva Castilho - No final da minha apresentação, citei 
alguns exemplos. Falei muito dos avanços do "site" da ANA, que 
abrange várias informações já decodificadas. Do lado esquerdo do 
"site" encontram-se muitas dessas informações, inclusive voltadas 
para crianças. Quem acompanha o "site" do lnmet pode constatar um 
grande salto evolutivo no nível de informação, logicamente ligada à 
atribuição do órgão. Ela está vindo de uma forma muito mais palpável 
para a população de um modo geral. 

O Sr. Vinicius Martins Ferreira - Complementando a informação do 
Dr. Paulo Romano, estamos implantando na Bacia do Alto Rio Grande 
uma rede de informações que vai beneficiar 15 Municípios 
diretamente e 28 indiretamente. Essa rede está fazendo um 
diagnóstico da ocorrência de grandes erosões na região, as 
voçorocas. Um dos objetivos é tornar tais informações acessíveis a 
todos. Porém, estamos com grandes dificuldades para conseguir 
informações em nível local, sendo que algumas delas estão 
disponíveis na Cemig. Eu trouxe o ofício e aproveito a oportunidade 
para solicitarmos essas ortofotocartas. São fotos aéreas planificadas 
que contêm o detalhamento das informações por meio das quais 
conseguimos interpretar onde estão essas voçorocas e os impactos 
que geram nos recursos hídricos. 

Mas não conseguimos essas ortofotocartas da Cemig. Para que 
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tenham uma noção, cada ortofotocarta custa R$1 00,00. Para 
fotografar um Município são necessárias, no m1n1mo, 1 O 
ortofotocartas - isso equivale a R$1.000,00. Acessamos os órgãos 
regionais da Cemig e não obtivemos resposta. Raramente há algum 
retorno; querem que a gente adquira essas ortofotocartas. São fotos 
tiradas em 1985 e, por meio delas, pudemos acompanhar a evolução 
dessas erosões em 20 anos. 

Este ofício, Dr. Paulo, é para que o senhor encaminhe ao Presidente 
da Cemig, Dr. Djalma Bastos. Acredito que não deve ser complicado 
conseguir isso, mas, nós, particularmente, estamos com muita 
dificuldade. 

Essas ortofocartas são distribuídas à comunidade, às escolas, aos 
agricultores, para que consigam ter uma noção do território, de onde 
estão os principais cursos d'água, as maiores erosões, como está a 
distribuição do território. Precisamos disponibilizar isso a todos os 
comitês, todas as ONGs, etc. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Antes de passar a palavra ao Dr. Paulo Teodoro, 
o Sr. Nísio Souza Armany, do Crea-MG, gostaria de ouvir um 
comentário do Dr. Paulo e da Dra. Alice sobre a seguinte afirmação: 
"Nos cadastros de área de risco do Brasil há mais de 300 mil 
voçorocas e erosões, com as respectivas extensões e dimensões.". 

O Sr. Paulo Teodoro de Carvalho - Antes de responder a essa 
pergunta, quero falar rapidamente sobre a questão levantada pelo Dr. 
Paulo Romano. Também tenho esse tipo de preocupação, Dr. Paulo. 
De repente, começamos a buscar um refinamento acadêmico a 
respeito dessas informações, quando, na verdade, para uma atuação 
no gerenciamento de recursos hídricos, sobretudo para cuidar de uma 
problemática que nos pressiona a cada dia, precisamos urgentemente 
de informações mais simples. Informação é um tema bastante 
complexo, e comporta a atuação de todos, até daqueles que querem 
especializar-se profundamente no tema. Mas também não nos 
podemos esquecer das respostas mais prontas de que necessitamos 
agora. Acho que o sistema de informações tem de permear todas 
essas realidades. A comunidade acadêmica tem de mergulhar fundo 
nessa problemática. Não nos faltam assuntos para teses de mestrado, 
doutorado, pós-doutorado, em todos os níveis, basta concitar a 
comunidade acadêmica. Mas também é preciso verificar o que a 
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comunidade, que está com a mão na massa no dia-a-dia, pode 
extrair de todas essas informações e colocar numa linguagem 
acessível ao cidadão comum, que é o nosso grande aliado na questão 
das águas. 

Em relação às ortofotocartas da Cemig, acho que os 
aproximadamente R$15.000,00, R$18.000,00 que estão sendo 
solicitados não farão com que a Cemig fique mais rica ou mais pobre. 
Encaminharemos o seu pedido à Cemig, Vinicius, com todo o prazer. 
Estamos negociando um contrato novo com a Cemig e, se for o caso, 
poderemos incluir isso nele. 

A Sra. Alice Silva Castilho - O cadastramento das áreas de risco 
normalmente é feito pela própria Defesa Civil, só que ela atua nos três 
níveis: federal, estadual e municipal. Quando a Defesa Civil Municipal 
é organizada, geralmente esse cadastro fica na base do Município, e 
assim sucessivamente. 

Quanto ao mapeamento das voçorocas e erosões, ele está mais 
ligado ao IEF, que é responsável pelo levantamento de cobertura e 
uso do solo. 

O Sr. José Alberto de Resende - Estou representando o Presidente 
do Comitê de Bacias do Vale do Piranga e também sou membro do 
Comitê Nacional do Doce. 

As apresentações da Sra. Fabrízia, do Sr. Sérgio e da Sra. Alice 
retratam bem os dois Brasis que vivemos. Existe o Brasil da 
informação, informatizado, e um outro Brasil que mostra a realidade 
de quem está lá na ponta da bacia e que não sabe da necessidade de 
se preservarem as nascentes. Eles não conhecem o que é preciso 
para que o produtor tenha um ressarcimento mínimo. Ou seja, o que 
pode ser dado a ele para que abra mão de sua pequena área. É 
exatamente o que o Amarildo disse: informação não é conhecimento. 

Não sou contra informação, mas espero que esse investimento em 
informação não seja feito em detrimento daqueles que estão na ponta 
do consumo. 

Ontem, lamentavelmente, assisti aqui ao último painel. Por 
infelicidade, a organização deste evento determinou que ele fosse 
exibido às 17 horas. Ocorre que, em decorrência de um atraso na 
exibição dos outros painéis, ele só pôde ser exibido uma hora mais 
tarde e para menos de 10% da platéia. Os Deputados que 
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coordenavam o painel eram apenas o Laudelino Augusto e o João 
Leite. 

Os comitês estão à deriva, esperando a criação das agências que 
vão patrociná-los ou viabilizá-los. Não são ações que os comitês 
devem promover na bacia, e sim a maneira de viabilizar a si próprio, 
como forma de avaliar o que deve ser feito na referida bacia. Mas isso 
não está sendo feito. 

Ontem ouvi opiniões do representante da ANA e do representante 
do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que chegou à conclusão 
de que não existirão as agências. São duas opiniões divergentes. 
Posteriormente, o Sr. Paulo Teodoro contemporizou um pouco a 
situação, mostrando a possibilidade de se fundirem comitês em prol 
da criação de agências. 

O fato é o seguinte: ou se criam dispositivos para essas agências e 
se viabilizam os comitês ou pára-se de falar em comitês. As pessoas 
estão cansadas de reuniões de mais e de ações de menos. 

O Poder Legislativo pensa que está tudo bem e que já existem 
informações demais, ou melhor, legislação demais. Mas, na verdade, 
as coisas não acontecem assim. Lá na bacia existem mães falando 
para os filhos não jogarem lixo no terreiro porque "terreiro não é rio". 
Isso é fato. Digo isso porque trabalho com o Senar e convivo com as 
comunidades. Morei no meio rural por 12 anos e constatei isso. 

Vamos deixar de ser hipócritas e avançar nas informações, 
sobretudo por meio de ações na base. Caso contrário, essas reuniões 
de nada vão adiantar. Não basta ter um belo programa de computador 
com todas as informações. Só as pessoas podem gerar as ações 
baseadas nessas informações. 

Lamentavelmente, ontem o debate foi muito pobre em relação à 
criação das agências, porque as pessoas não ficaram aqui. 

É preciso que haja informações precisas. Mas, para isso, deve haver 
dispositivos. Do contrário, esses comitês irão à falência. Se forem 
observar a exposição que acontece ali, os comitês só têm fotografias 
para mostrar. 

Os comitês trazem poucas ações do Projeto Manuelzão e de outros. 
Gostei do que disse o Hamílton: precisamos das informações como 
pré-condição para começarmos o trabalho, mas precisamos de ações 
lá, para não termos de esperar respostas de ações de comitê. Muito 
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obrigado. 

O Sr. Presidente - Agradeço a participação do José Alberto de 
Resende. Como membro deste Parlamento, sei que sempre queremos 
respostas imediatas. Temos de lembrar que a discussão sobre o meio 
ambiente é recente, pela história deste país. Não podemos dizer que 
as reuniões e encontros são ineficazes. Se estamos discutindo um 
fórum sobre educação, temos de chamar a sociedade a participar, 
porque nossa cultura é de sempre cobrar respostas do poder público. 
Se não participarmos, se a sociedade não participar, principalmente 
se há uma questão de gestão descentralizada, há necessidade da 
participação de todos. 

Nesta Casa, há a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais. 
A partir de 1999, criamos a Comissão Especial, da qual faço parte, a 
Cipe Rio Doce. Uma comissão interestadual, formada por Minas e 
Espírito Santo, porque é uma bacia nacional, para discutirmos os 
problemas ambientais do Rio Doce. Achamos que ela é uma das 
bacias mais poluídas pelo processo de mineração de mais de três 
séculos. Há mais de 20 anos que nesta Casa se fala em Rio Doce. 
Existia aqui o consórcio entre França e Brasil, que começou a 
diagnosticar os problemas do Rio Doce. 

Estou também na expectativa de ver respostas para a melhoria da 
qualidade da água, para diminuir o avanço na poluição, construção 
das barragens e o assoreamento cada vez mais constante, por ser 
uma bacia com grandes usinas siderúrgicas, indústrias de celulose e 
com uma ocupação cada vez mais crescente. Queremos essa 
resposta. Mas acho que a importância do comitê é manter uma gestão 
descentralizada. 

Temos uma agenda a cumprir este ano. Iremos a Mutum, porque o 
último comitê criado na bacia hidrográfica do Rio Doce foi o Subcomitê 
da Bacia do Rio Manhuaçu. Vamos lá discutir e chamar as escolas, os 
Vereadores e toda a sociedade a participar, falar sobre meio ambiente 
e a preocupação com aquela região. 

A preocupação com o meio ambiente e a busca de recursos são 
importantes. Temos um plano até ambicioso para isso, mas, quando 
falamos dele, falamos em um plano para 20 anos. E, tratando-se de 
imediatismo, 20 anos é muito tempo. 

Falamos sobre o Rio Doce limpo, trabalho que a Cipe Rio Doce 
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desenvolveu junto a vanos órgãos dos governos de Minas e 
Espírito Santo, com a participação das ONGs, para o esgotamento 
sanitário. É preciso ter recursos e sensibilizar, nos orçamentos federal 
e estadual, para a participação do parlamento, do governo e das 
Prefeituras para iniciar esse processo, mas é importante a 
participação da sociedade para a educação no meio ambiente. 

Entendemos ser necessária a chamada da sociedade civil para a 
conscientização de que ela é responsável. Se joga lixo, tem de saber 
que vai poluir. Precisamos da água, e nossos rios estão poluídos. É 
preciso participação de toda a sociedade. 

O Deputado Laudelino Augusto - Já estamos com o tempo 
esgotado, mas vale um comentário simples para aprofundarmos no 
assunto. Foi muito válido o questionamento, essa é uma angústia de 
muitos de nós. 

Ontem, a última Mesa na parte da tarde foi Agência de Bacia. Falou-
se nessa Mesa sobre a burocracia, a demora do chamado poder 
público. Foi dado exemplo de uma agência que já está funcionando 
porque a sociedade civil organizada se mobilizou, até para a parte 
financeira, fez isso para poder ver se funcionava. Tiramos isso como 
idéia prática, pois assim veríamos alguma agência, algum comitê, dois 
ou três conjuntamente, funcionando, com a sociedade civil presente, 
cobrando, fazendo o controle social, tão necessário, tão importante. 

Foi muito válido o questionamento para aprofundarmos o estudo e 
colocá-lo em prática. Os comitês de bacias têm de ser prioridade. 
Também devemos considerar bacia como unidade de referência, o 
que já é dito pela lei, assim como as suas agências. 

O Sr. Paulo Teodoro de Carvalho- O José Alberto tem um pouco de 
razão porque a sociedade começa a cobrar a que veio o comitê, 
sobretudo de vocês, representantes dos comitês de bacias 
hidrográficas, e temos de lhe dar uma resposta. 

Por outro lado, o envolvimento da sociedade nessas questões não é 
muito rápido. Se partíssemos para um outro tipo de modelo de 
atuação, um pouco mais autocrático, provavelmente nem os comitês 
existiriam e, aí, quanto à gestão de recursos hídricos, não estaria dito 
na lei federal nem na estadual que seria descentralizada e 
participativa. Seria centralizada nos poderes públicos federal e 
estadual e ponto final. Mas esse é exatamente o modelo de que 
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procuramos fugir, até para atendermos o espírito da Constituição 
de 1988 e a legislação de recursos hídricos. 

Lembro-me de que o primeiro evento de que participei, quando 
assumi a Diretoria no lgam, em 2003, ocorreu na Fundação João 
Pinheiro e foi sobre agências de bacias. E a discussão no evento de 
ontem - inclusive lamentei a presença de pouca gente devido ao 
cansaço do pessoal, uma vez que se tratava do último evento do dia -
foi mais uma ação provocativa lançada para os comitês. Agora 
caminharemos para a solução da questão. Teremos de dizer o 
número de agências de bacias, sua natureza . jurídica, suas 
potencialidades econômico-financeiras, porque não podemos jogar 
para perder nem retroagir na questão do gerenciamento de recursos 
hídricos. 

Fica aqui a provocação e, dentro em breve, marcaremos um evento 
para discutir, única e exclusivamente, a questão das agências, e 
vocês nos darão as diretrizes para fazê-lo. 

O Sr. Presidente - Há duas perguntas dirigidas ao Dr. Sérgio 
Barbosa. A primeira é de Vinicius Martins Ferreira, da Comissão GD1, 
Projeto Maria de Barro: "As informações do cadastramento já efetuado 
nas Bacias Hidrográficas dos Rios Paracatu e Paraopeba já estão 
disponíveis no "site" da Agência Nacional de Águas?" A segunda é de 
Cláudio Souza, da Universidade Federal de Diamantina: "Como a 
telemetria tem contribuído para a aquisição de informações e em qual 
proporção, em relação às informações obtidas?". 

O Sr. Sérgio Barbosa - Hoje, no Cadastro Nacional de Usuários de 
Recursos Hídricos - CNARH -, trabalhamos basicamente com o 
cadastro da Bacia do Rio São Francisco, feito e conduzido pela 
Codevasf. Esse trabalho ainda está sendo alimentado nesse cadastro: 
uma parte é coletada por fichas e digitada nos Estados e a outra é 
coletada por meio de equipamentos eletrônicos, sendo que ainda não 
se encontra totalmente nesse banco de informações. 

Aqui, em Minas, trabalhamos os dados do PCJ dos usuários federais 
e estaduais, no caso de uma contratação do cadastro do PCJ mineiro 
pelo lgam, que já se encontra registrado no sistema do CNARH. A 
Agência deu um treinamento para o pessoal do Comitê do Rio Pará, 
que também está mandando suas informações para esse cadastro. A 
idéia é que tratemos essas informações. À medida que o órgão 
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estadual tiver todas essas informações centralizadas, é importante 
que seja feito esse sincronismo de bases e informações com o órgão 
central. Se houver esses dados em cada comitê, as coisas 
funcionarão melhor. A idéia é que elas sejam centralizadas. O órgão 
precisa de todas as informações estaduais. É preciso que troquemos 
essas informações dentro desse padrão proposto pelo cadastro 
nacional. Se esses cadastros já estivessem desenvolvidos dentro de 
uma plataforma tecnológica, de um banco de informações, teríamos 
de fazer o que foi feito pelos usuários do PCJ de São Paulo, por 
exemplo. Eles já tinham um sistema. Fizemos uma importação desses 
dados e trouxemos todas essas informações para o cadastro nacional. 

Em relação a esses dois, vou levantar as informações, mas acredito 
que eles ainda não estejam dentro do banco de dados do cadastro 
nacional. O Sr. Paulo poderá falar melhor sobre isso. 

O Sr. Paulo Teodoro de Carvalho - Posso complementar a 
informação. Em relação ao Paraopeba, ainda vamos fazer uma nova 
varredura e universalizar o cadastro. Ele ainda não foi feito. O do Rio 
Paracatu está praticamente pronto, mas não está ainda 
disponibilizado. Apenas como notícia, e notícia boa, fecharemos o São 
Francisco até o final do ano, com o cadastramento de todos usuários 
das 1 O bacias, afluentes das 1 O unidades de planejamento de gestão 
da Bacia do São Francisco. Vamos iniciar, nos próximos dias, o do 
Alto São Francisco. Já iniciamos Pandeiros e Calindó. Urucuia e Rio 
das Velhas já estão em negociação com a ANA. São as três últimas. 
Estamos finalizando Pará, vamos finalizar Paraopeba, Paracatu. As 
outras estão em andamento. Depois, os dados serão disponibilizados 
para todos. 

O Sr. Sérgio Barbosa - A outra pergunta é em relação às outras 
estações telemétricas. Dentro da Agência, há uma Superintendência 
de Informações Hidrológicas, que cuida de toda parte da operação da 
rede, incluindo os dados de telemetria. Já existe, no "site" da ANA, um 
acesso a todas essas estações telemétricas implantadas. Nelas, estão 
todas as informações coletadas. Você seleciona a estação que quiser. 
Estão disponíveis a partir do momento em que chegam a esse banco 
de dados. Os dados estão disponíveis "on-line", por meio do "site" da 
Agência. 

Outra forma de disponibilização - e isso é um dos objetivos dentro 
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do Sistema Nacional - é a criação de serviços de publicação 
dessas informações. É uma forma de divulgação. Essas informações 
deverão ser integradas aos sistemas estaduais que venham a ser 
desenvolvidos. Não é preciso trazer essas informações para dentro do 
sistema; posso usá-las ativamente dentro do próprio "site" da ANA. Se 
quiserem consultar hoje, poderão constatar um "site" de acesso a toda 
a parte telemétrica. São dados da Superintendência de Informações 
Hidrológicas. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Guilherme Montana Gonçalves, 
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, dirigida ao Sr. Paulo 
Teodoro: "Muito foi falado sobre a criação de agências. Gostaria de 
saber quais são as ações que estão ocorrendo, por exemplo, para a 
defesa de peixes e para as estações de tratamento". 

O Sr. Paulo Teodoro de Carvalho - Em relação à instalação de 
comitês, houve um avanço muito grande. Em 2003 havia 13 comitês 
criados e apenas 8 regularizados. Em 5 comitês, as suas decisões, 
dadas as várias irregularidades na sua constituição ou eleição, seriam 
nulas de direito. Então, todos eles foram regularizados, criamos mais 
13 comitês, e o 14º será criado hoje. Chegaremos a 27 comitês de 
bacias hidrográficas, e temos ainda 7 comissões pró-formação de 
comitê. 

O processo de criação de agência é um pouco mais complicado, e 
ontem tivemos oportunidade de discorrer sobre isso. Não é tão 
simples assim. Por exemplo, o PCJ, com 11 anos de atuação, criou a 
sua entidade delegatária e iniciou um sistema de cobrança. No 
Paraíba do Sul, também a discussão arrastou-se por quase 1 O anos, 
antes da criação da agência e do sistema de cobrança. Quer dizer, 
são ações que não se realizam de um dia para outro. 

Quanto ao saneamento na bacia, enquanto não se formam os 
comitês de bacia e as agências para uma ação mais direcionada na 
bacia, existem outras políticas públicas levadas a efeito por outros 
órgãos que procuram atender esses aspectos. Também os 
instrumentos de gestão não estão parados, os órgãos gestores têm 
procurado ... Por exemplo, estamos em um esforço muito grande para 
estender o monitoramento do licenciamento concedido na bacia, 
fiscalizar as outorgas concedidas e ampliar o número de outorgas. 
Temos consciência de que o número de outorgas hoje é muito 
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pequeno em relação às necessidades do Estado. Das 200 mil 
outorgas que pensamos que o Estado terá ao final, temos cerca de 16 
mil outorgas concedidas até hoje. Então, há um esforço tremendo, e 
trabalho não falta para os comitês de bacias hidrográficas. Seria até 
muito chato que os órgãos gestores resolvessem tudo e não sobrasse 
nada para a ação dos comitês, no finaL Então, há muito desafio pela 
frente, e deve haver ação integrada entre os comitês, os órgãos 
gestores, a sociedade civil, os usuários de água e todos os atores 
envolvidos na política de gerenciamento de recursos hídricos. 
Devemos arregaçar as mangas e trabalhar. São 500 anos de um 
modelo de desenvolvimento que não foi favorável à questão 
ambientaL Temos de mudar esse quadro e contamos com todos para 
isso. 

O Sr. Coordenador - Senhores, não poderia deixar, neste momento, 
de apresentar um pouco do que vivemos à frente do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Santo Antônio e de um outro sistema, o do meio 
ambiente. Também sou Secretário de Meio Ambiente da cidade de 
ltabira, e a preocupação que percebo e tenho hoje é como controlar a 
ansiedade. No Santo Antônio, a maior preocupação é, primeiro, 
controlar a ansiedade do Presidente; segundo, controlar a ansiedade 
dos Conselheiros; e, terceiro, controlar a ansiedade da própria 
sociedade. O diagnóstico pessoal que tenho feito é que nós, aos 
expressarmos e pensarmos sistematicamente - e por isso foi criado o 
Sistema Nacional de Meio Ambiente, e agora implantamos o sistema 
nacional de gestão de recursos hídricos -, enfrentamos um problema: 
não terminamos ainda a implantação do sistema nacional de meio 
ambiente. O mesmo foi implantado na instância federal, além de 
parcialmente na instância estadual. Entretanto, praticamente não 
chegou à instância municipal, mesmo sendo esse sistema da 
competência da União, do Estado e dos Municípios. 

Por toda essa vivência, por todo esse nosso correr dentro da bacia e 
no nosso Município, buscando informações em outros locais, em 
Municípios ou Estados, ouvimos o depoimento dele sobre como a mãe 
fala para o filho. Devo dizer que não posso nem descrever o que 
escuto de meus colegas de gestão dentro do meu Município ou de 
outros que visito. 

Não devemos implantar o sistema de gestão de recursos hídricos se 
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este não for integrado e se não concluirmos o sistema de meio 
ambiente. Se analisarem os fatos, verão que os maiores problemas 
dos recursos hídricos ocorrem por falta de gestão ambiental, gestão 
do nosso sistema de meio ambiente, que não se completou, não se 
implanta e, por isso, não chega perto daqueles que têm condições de 
fazer alguma coisa. Está nas mãos desses fazer alguma mudança. 

Não poderia deixar de dar este depoimento porque a necessidade 
de integração dessa gestão é o que estamos questionando no nosso 
comitê e no nosso Município. Como ninguém defende aquilo que não 
conhece, tornamos disponíveis informações e escalas compatíveis, 
em condições de chegar aos cidadãos comuns ou de serem 
repassadas a estes, para que tenham não só visão local, mas também 
visão do contexto, ou seja, o que sou neste Município, o que sou 
nesta bacia e o que posso fazer de diferença. 

Encerro este depoimento. Estamos realmente a mil por hora nesta 
discussão, neste entendimento acerca do que devemos fazer e da 
necessidade de contermos a nossa ansiedade. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Assembléia Legislativa, a Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o lgam, o Fórum 
Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas, o Crea manifestam os 
seus agradecimentos às autoridades que participaram dos debates. 

Neste momento, passamos a Presidência ao Deputado Laudelino 
Augusto, Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa, e a 
coordenação dos trabalhos ao Sr. Dennis de Oliveira Ayres, 
coordenador da Comissão Permanente de Meio Ambiente do Crea. 

Segundo Painel: Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado Laudelino Augusto) - A Presidência 

convida a tomar assento à Mesa para o segundo Painel os Exmos. 
Srs. Deputado Padre João, Presidente da Comissão de Política 
Agropecuária desta Casa; Paulo Romano, Consultor em Recursos 
Hídricos e Agricultura da Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento; Carlos Alberto Santos Oliveira, Assessor 
de Meio Ambiente da Federação da Agricultura do Estado de Minas 
Gerais, representando o Presidente da Federação da Agricultura do 
Estado de Minas Gerais, Roberto Simões; Sônia Mara Prata, 
Assessora da Fetaemg, representando o Presidente da Fetaemg, 
Vilson Luiz da Silva; José Ricardo Ramos Roseno, Gerente da 
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unidade Regional da Emater de São Francisco; Luiz Cláudio Costa, 
Professor de Meteorologia Agrícola da Universidade Federal de 
Viçosa; e Dennis de Oliveira Ayres, Coordenador da Comissão 
Permanente de Meio Ambiente do Crea-MG e Coordenador dos 
Trabalhos. 

Palavras do Sr. Paulo Romano 
Meus cumprimentos aos componentes da Mesa na pessoa do 

Deputado Laudelino Augusto, Presidente da Comissão de Meio 
Ambiente desta Assembléia. Expresso meu agrado por estar com 
meus conterrâneos, especialmente depois que voltei a trabalhar em 
Minas Gerais como Consultor na Secretaria de Agricultura, para fazer 
uma melhor integração prática na ação com a questão ambiental. 

Deixarei para apresentar o roteiro que preparei após uma breve 
introdução. Pretendo chamar a atenção para algumas questões que, 
para mim, passam a ser uma preliminar do tema "Agricultura - Uso e 
Produção de Água". O primeiro deles diz respeito aos temas de 
ontem - questão cultural e educacional - e ao tema de hoje - a 
informação. Afinal de contas, não existe produção de cultura nem 
eficácia em educação sem boas informações, o que, na verdade, é 
produção de conhecimento, o que, na verdade, acumulando, gerará 
cultura. 

Para motivar o pensamento, tomarei uma palavra do Dr. Maurício 
Andrés, mineiro com destaque na assessoria da ANA, respeitado na 
área de meio ambiente e cultura. Fez uma síntese contundente, 
apropriada ao meu tema. Diz que, na verdade, somos uma sociedade 
urbana e, em relação à água, "hidroalienados". Ora, se somos 
"hidroalienados", usando sua respeitabilidade, falta-nos informação ou 
compreensão do problema. Na verdade, compreender algum 
problema sem ter informação é difícil. Qualquer gerente só toma boas 
decisões quando tem boas informações. Então, essa é uma premissa 
importante. 

E difícil falar sobre água para uma sociedade essencialmente 
urbana, como no Brasil. 

Por isso chamo a atenção: o que se fala em relação à agricultura no 
contexto das questões ambientais, principalmente da água, e 
considerando-se o sistema formal, é perdido na essência da função 
mais importante da agricultura, que é a produção e a conservação da 



194 
água. Só vemos a agricultura como usuária de água à vista da 
sociedade urbana. 

Hoje, o Renato Machado, no "Bom Dia, Brasil", referindo-se ao 
Fórum Mundial da Água realizado no México, disse que pode faltar 
milho por falta de água. Isso é um absurdo porque, a rigor, no Brasil, a 
produção de milho que depende de água para irrigação é 
praticamente zero. A desinformação assusta as pessoas e joga a 
sociedade contra o produtor. 

Ontem, o nosso amigo Wagner, da Fiemg, disse que o consumo de 
água, para se produzir um 1 kg de milho, é equivalente a 1 O mil litros. 
Mas estava-se referindo a processamento da planta. Num fórum 
anterior, um Diretor da Usiminas falou sobre o que precisava para se 
produzir 1t de aço ou 1t de milho. Os ambientalistas, 
desavisadamente, começaram a falar que isso era um absurdo, que 
estavam exportando nossa água por intermédio dos grãos, 
esquecendo que isso é parte de um processo da natureza. Quando se 
exporta grão ou carne de frango, exporta-se uma síntese. O grão 
gastou milhares de litros de água, mas ele está na natureza. São 
incompreensões que acontecem. 

Quando falei de falta de informação para a população, não quis dizer 
desse sistema formal, porque nele a peça mais importante em relação 
a planejamento e gestão de água no Brasil - legislação recentemente 
aprovada e que está levando o Brasil a uma dianteira -, chama-se 
Plano Nacional de Recursos Hídricos. Quem aqui já acessou a 
internet para saber o que é esse plano? Essa é uma realidade. A 
maioria dos agricultores não têm acesso à internet. Precisamos 
trabalhar melhor essa realidade. 

Dizem também que a agricultura é a maior consumidora de água, 
referindo-se à água que é extraída. Isso é verdade, mas é água que 
fica no sítio. Ela pode entrar com uma qualidade inferior e sair com 
uma qualidade superior, depurada pela planta. Fala-se que o consumo 
urbano de água é de apenas 1 0%, mas vemos no boletim do lgam 
que, para se depurar 1 litro de esgoto, precisa-se de 30 litros de água. 
Então, na verdade, não são apenas 10%: é esse litro mais os outros 
30. 

São realidades diferentes que dispersam a agenda. Falo que 
precisamos dessas informações para tocar a emoção das pessoas. A 
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Coordenadora da Educação falou muito bem sobre isso ontem. 

É preciso tocar a emoção das pessoas. Historicamente, as 
Prefeituras e as empresas de abastecimento de água em geral, como 
as grandes líderes - Copasa e todas as outras -, não resolvem o 
problema de esgoto, por ser muito tranqüilo manter o discurso de que 
a água é essencial, esquecendo-se da agenda da água fora do 
conforto. Como novamente disse o Andrés: as pessoas estão contidas 
entre a água que sai da torneira e vai para o ralo. Essa expressão foi 
dele. Professores de universidades não sabem sequer o ciclo de 
tratamento da água. 

Discorrerei sobre ciclo hidrológico, rompido quando a natureza foi 
devastada e depreciada pelo homem por razões históricas. Quando o 
entorno do nosso Rio Doce era mata atlântica, habitada somente por 
índios, não havia problema, pois a natureza estava equilibrada. 
Quando trouxemos demandas, iniciou-se o desequilíbrio. 

Esse é o nosso desafio. O problema ambiental número um -
concitando-os a ampliar a agenda, que já é complexa - é a 
quantidade, e não a qualidade da água. Quando for feito o tratamento 
do esgoto e dos afluentes e quando houver melhores processos 
agrícolas, resolveremos o problema da qualidade. A quantidade de 
água é um problema seriíssimo, que ocorre não somente em relação 
ao curso principal ou às acumulações, como também na natureza, no 
solo, que deve estar bem irrigado, para que as safras sejam melhores 
e mais seguras e para que haja ofertas difusas, com ampla 
capilaridade, porque, depois que a água cai no rio, é muito difícil 
retirá-la para atender a alguma demanda, pois o transporte é 
caríssimo. 

Em Minas Gerais precisamos estrategicamente manter a água no 
território mineiro pelo maior tempo possível. Por isso, não somos a 
favor da transposição da água. Alguém utilizou uma expressão muito 
forte, que gostei: seria um seqüestro de água, que o sistema legal e 
político está permitindo. Temos de segurar a água enquanto estiver no 
território mineiro, pois, da mesma maneira, interessa ao pequeno, ao 
microprodutor e ao grande produtor a água que está em seu território 
de atuação. Isso é essencial. Estamos perdendo essa batalha, pela 
falta de conservação da água em nosso território. 

Rapidamente, direi coisas óbvias. Por que precisamos de água na 
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agricultura? Precisamos dela em razão das demandas da 
sociedade. Quando falo em água, refiro-me aos ciclos natural e 
artificial de irrigação. A sociedade demanda alimentos mais baratos, 
ofertas permanentes e diversidade de produtos requeridos, geração 
de divisas para pagar conta externa, geração de emprego e renda e 
qualidade do produto. A cada dia a sociedade fica mais exigente. 

As exigências para o produtor são as seguintes: busca de 
alternativas tecnológicas para melhorar o uso da água; cuidados 
ambientais, pois até do ponto de vista mercadológico é um problema 
produzir sob condições negativas ambientais, já que alguns mercados 
rejeitam; e eficiência econômica, pois sem sustentabilidade não se 
chega a lugar nenhum. Os representantes dos agricultores dizem que 
"o produtor no vermelho não cuida do verde". Isso não acontece 
porque ele quer, mas porque, quando precisa investir para resolver 
um problema, para mitigar um dano e para revitalizar um curso de 
água e o meio ambiente, precisa desembolsar. E, infelizmente, a 
agricultura é uma atividade de rentabilidade baixa. Por isso, nem 
bancos nem grandes empresas de outros setores trabalham na 
agricultura. 

Não se esqueçam de que estou falando de uma agricultura que, em 
Minas Gerais, sobretudo, é 80% dependente de pequenos produtores. 
Oitenta por cento do solo mineiro está distribuído entre pequenos 
produtores. 

No mundo, 70% do consumo na irrigação é de água extraída de 
poço artesiano ou de outro manancial e corresponde a 17% da área 
irrigada. Vejam a eficiência: 40% da produção em volume. 

Os que são da minha geração se lembram bem da década de 70. 
Na época, eu era Secretário Executivo do Ministério da Agricultura. 
Faltava feijão, e o povo fazia fila para comprar esse item importante 
na mesa do brasileiro. Foi a irrigação que acabou com o problema e 
também com a história das frutas sazonais. De modo geral, podemos 
comprar todas as frutas o ano inteiro. A irrigação está atendendo a 
esse requisito da sociedade. 

No caso do Brasil, 61% do volume de água extraída vão para a 
irrigação, e apenas 5% da área cultivada no Brasil estão sob irrigação. 
Isso é baixíssimo em comparação aos índices de irrigação na 
agricultura mundial. Mesmo assim, no nosso caso, geram 16% da 
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produção e 35% do valor da produção. 

Explique-se que a maior parte da área irrigada no Brasil é de frutas, 
hortaliças e sementes, que têm um valor agregado maior, sendo que a 
maior parte é de arroz, no Rio Grande do Sul. Nesse caso, a água 
circula: vai e volta. 

No País, há crescimento no uso da irrigação, e, na minha opinião, 
isso ampliará. Estima-se que a área irrigada deverá crescer para 30% 
da área total agricultivada. 

Um dado novo que pode gerar enorme polêmica é a irrigação para a 
produção de agroenergia. Energia da biomassa é uma realidade 
importante para Minas Gerais. Bioóleo, álcool e madeira são uma 
agenda importantíssima para o Estado. 

Quando o assunto é irrigação, as recomendações gerais são as 
seguintes: melhorar o manejo de água na irrigação, visando a reduzir 
desperdícios e promover a reutilização para irrigação. 

Em futuro não muito longínquo, desejamos que cidades em 
ambiente agrícola tratem seus esgotos para reutilizá-los na irrigação 
de plantas e árvores em geral. Obviamente, jamais irrigaremos 
hortaliças com esgoto, mesmo que tratado. 

Prossigamos com as recomendações. Aprimorar planejamento da 
irrigação. Nesse ponto, o conhecimento é importante. Temos de nos 
aprofundar nas pesquisas. Até hoje usamos indicadores internacionais 
para fazer avaliação de projetos de irrigação. 

Promover a eficiência da agricultura de sequeiros é, a meu ver, um 
ponto fundamental. Quase 100% dos pequenos produtores que vivem 
da agricultura familiar produzem grãos. Melhorar a agricultura de 
sequeiros é um investimento importante que se relaciona diretamente 
com a questão da água. 

Quanto à produção de água, o essencial é ajudar a natureza a 
recompor o ciclo hidrológico. No passado, quanto tudo era virgem, os 
córregos ainda eram limpos e estavam cheios de peixe. Agora a 
realidade é outra; em Minas Gerais, por exemplo, mais da metade do 
território do Estado está com pastagens em alto nível de degradação. 
É triste ver a realidade dramática do Rio Doce, do Mucuri, etc. Então, 
falo aqui nessa recomposição do ciclo após as chuvas, porque esse é 
o único momento em que a natureza prodigamente nos fornece aquilo 
que o sistema de gerenciamento e a lei propõem, ou seja, a 
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distribuição democrática da água - ainda que em alguns anos 
chova mais em um lugar e menos em outro, em Minas Gerais temos, 
em média, tirando o semi-árido, 1.400ml por ano, o que é muita chuva, 
e chuva boa. No entanto, a maior parte dessa chuva está escorrendo 
rapidamente, o que ocorre por uma série de problemas, não apenas 
pelo manejo inadequado do solo, dentro das fazendas; ocorre também 
em virtude das estradas vicinais e de outros danos feitos fora das 
fazendas. Tendo em vista essa situação, é preciso reconhecer o 
produtor rural como um prestador de serviços ambientais no momento 
em que estiver fazendo conservação de água e solo. Isso está na lei, 
onde foi parar exatamente porque é da natureza - não se dissocia a 
conservação de água da conservação de solo, pois a primeira é 
decorrência da segunda. E o melhor lugar para se armazenar água é 
o solo; é ali que ela se filtra, infiltrando-se, vai alimentar mananciais, e, 
enquanto estiver no solo, é parte da alimentação, da vida da planta, 
da vida econômica ou da natureza. Esse ponto é fundamental, e 
temos de trabalhar esse tipo de conceito. 

A grande mudança que se propõe é a adoção da tecnologia de 
integração lavoura-pecuária. Essa é uma mudança de paradigma da 
visão européia, trazida pelos Estados Unidos, de fazer revolvimento, 
de afofar o solo para o plantio. Hoje, já não se faz isso. Mas estamos 
caminhando muito devagar, ainda no início desse processo. Hoje, o 
negócio é plantar deixando camadas de material vegetal, resto de 
culturas ou a própria pastagem degradada, seca, e plantar em cima. 
Já há tecnologia para o pequeno produtor e já se pode plantar nessa 
perspectiva em qualquer circunstância. Além disso, reduzir o plantio 
de morro abaixo, o que é básico; reduzir o excesso de compactação; 
trabalhar com as pastagens degradadas; eliminar os solos desnudos; 
e resolver a questão das estradas v1c1nais maltratadas e 
malconservadas - em Minas não temos essa estatística, mas em São 
Paulo 50% da erosão se deve a problemas de estradas de terra 
malconservadas e maltraçadas. 

Para a produção de água, temos a perspectiva mineira de trabalhar 
com florestas, de fazer o reflorestamento em áreas que já foram 
florestas e onde não é possível recompor a floresta natural no todo -
onde for área de preservação permanente ou de reserva legal, sim. 
Do ponto de vista econômico, nós, que estamos com uma 
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monocultura degradada de pastagem, de braquiária, vamos passar 
para a integração lavoura-pecuária, a integração pecuária-floresta ou, 
simplesmente, floresta, como já temos exemplos muito bons aqui em 
Minas. Aproveito para repetir que devemos deixar de lado o 
preconceito com o eucalipto. Minas tem nesse produto algo 
fundamental para gerar renda e emprego e para fazer a recomposição 
ambiental - não para ser usado em área de floresta natural, mas para 
substituir pastagens degradadas. 

Aí, temos algumas das indicações, como aumentar a permanência 
da água. Nosso grande desafio é encontrar o caminho do 
desenvolvimento sustentável. 

Neste quadro, a intenção é apenas demonstrar que a redução de 
perda, digamos a economia de água quando se faz o plantio direto, se 
comparado com o plantio convencional: no plantio direto, mantêm-se 
praticamente 70% daquilo que se perde por erosão no plantio 
convencional. 

O verde mostra o plantio direto. Os outros dois traços mostram o 
plantio convencional e a perda acumulada de água ao longo dos anos. 
A perda acumulada de água segue a mesma tendência. Por isso digo 
que, fazendo a agricultura com o manejo adequado do solo, teremos 
resultados no manejo da água. 

No plantio convencional, há setas mostrando os resultados: emissão 
de carbono, degradação do solo, lixiviação e uma série de outros 
danos. É tudo extraído do solo. Aqui temos o aquecimento da 
atmosfera. É o inverso, trazendo para a matéria orgânica. Aqui temos 
baixa sustentabilidade. Em última análise, deixaremos de arar o solo, 
que é um ato mecânico de elevada perda por erosão, para adotar um 
processo que não tem aração de solo e é biológico. As plantas mortas 
formam redes de capilares em que o ar e a água circulam. Isso mostra 
que, em Minas Gerais, já temos solução para esses macroproblemas 
ambientais. 

Mas quero plantar uma semente nova: vamos redescobrir que, do 
ponto de vista de floresta, Minas tem uma vocação natural, mas não 
gerou uma cultura florestal. Precisamos fazer com que o ato de 
reflorestar faça parte da cultura mineira. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Coordenador dos Trabalhos 
O Sr. Coordenador (Dennis de Oliveira Ayres) - Cumprimento o 



200 
Deputado Laudelino Augusto e os demais componentes da Mesa, 
assim como todos os participantes. Agradeço a oportunidade de 
participar da Mesa do 5º Fórum das Águas, em especial do tema 
atual, que trata de agricultura, uso e produção. Quero dizer da 
responsabilidade dos profissionais do Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea -, especialmente em dois 
pontos: esses profissionais são, em grande parte, os responsáveis 
pela preservação, pela recuperação e pela readequação de nossos 
recursos hídricos. São eles que muitas vezes estão à frente em 
empresas, indústrias e empreendimentos em áreas degradadas. Cabe 
especificamente ao Crea a fiscalização da habilitação legal desses 
profissionais e de suas atividades nas áreas de recursos hídricos. O 
Crea tem feito diversas ações de fiscalização na área de recursos 
hídricos na bacia do Rio São Francisco, do Rio Doce, do Mucuri, do 
Jequitinhonha e do Paranaíba. Foram feitas 17 ações e visitas a cerca 
de 800 empreendimentos. Essas ações de fiscalização são 
denominadas Fiscalização Preventiva e Integrada - FPI. Essa 
fiscalização é integrada com organizações civis, com o Ministério 
Público, com a Prefeitura e com algumas ONGs. Todos os 
empreendimentos são visitados e fiscalizados pelos órgãos próprios 
de meio ambiente. 

Concedo a palavra ao Sr. Carlos Alberto Santos Oliveira, Assessor 
de Meio Ambiente da Federação da Agricultura do Estado de Minas 
Gerais, que disporá de 1 O minutos para falar sobre o tema. 

Palavras do Sr. Carlos Alberto Santos Oliveira 
Bom-dia a todos. Cumprimento a Mesa e os demais participantes 

deste evento. Manifesto minha alegria e responsabilidade por 
representar o nosso Diretor-Presidente, impossibilitado de comparecer 
em razão de compromissos agendados no ano passado. 

Uso e produção de água na agricultura. O Sr. Paulo Romano, que 
me antecedeu, apresentou uma panorâmica muito interessante e 
abrangente de uso e produção de água na agricultura. Sempre que 
discutimos esse tema, levantamos questões como as abordadas aqui. 
O meu amigo Wagner, da Fiemg, disse que a produção de 1kg de 
milho necessita de muitos litros de água, mas quase 100% dessa 
produção é de sequeiro. Além disso, a água utilizada é a de chuva. 

Outra questão interessante é o argumento de que 70% da água se 
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destina à irrigação. O Sr. Paulo Teodoro explicou que se trata de 
70% da água extraída para abastecimento humano, mineração e 
agricultura. Em Minas Gerais apenas 5% da área agricultada é 
irrigada. 

Não preparei uma palestra com transparências porque desejo dar 
um cunho mais político à manifestação da Faemg. Na realidade, 
desejo falar sobre o destino dos comitês de bacias do Estado de 
Minas Gerais. O Sr. Paulo Romano fez um alerta - parece que 
teremos uma exposição abordando esse tema - sobre a produção de 
água. Devemos ter em mente o conceito de finitude da água, ou seja, 
a água acaba. Não o acabar propriamente dito, mas muda de lugar, 
vai para outro caminho, toma outro destino. Às vezes, rios 
considerados permanentes hoje são rios somente quando chove. 
Além de a água "acabar", entre aspas, existe a questão de sua 
qualidade, ou seja, como a água fica ruim, não pode ser utilizada. 

Quanto ao uso de água, talvez possamos buscar ajuda nos dados 
técnicos existentes, mas esse aspecto foi muito bem esclarecido pelo 
Sr. Paulo Romano. A respeito da produção de água, o Maurício 
Fernandes, da Emater, autoridade no assunto, e o Prol. Osvaldo, da 
Universidade de Viçosa, conseguem demonstrar que é possível não 
só melhorar a vazão das águas de determinados cursos e nascentes, 
mas também a sua qualidade. 

Como faremos isso? As ações levadas a efeito para obter-se a 
melhoria de vazão e de qualidade da água são realizadas no meio 
rural, na fazenda, na propriedade rural, onde são feitos 
reflorestamentos, recomposição de matas ciliares e proteção de 
nascentes. Isso é feito no campo. A Federação da Agricultura é o 
órgão máximo de representação dos produtores rurais. Aqui estamos 
oferecendo a parceria dos produtores rurais de Minas Gerais para 
promover ampla e profunda prática de ações de recomposição 
ambiental e de recuperação dos recursos hídricos, os quais somam 
cerca de 200 mil filiados aos nossos 400 sindicatos. Estamos 
buscando o poder público, comitês de bacia hidrográfica e as 
entidades de recursos hídricos do Estado e oferecendo formalmente 
essa parceria. 

Eu disse comitês de bacia hidrográfica, que serão o palco de todas 
essas ações. As ações de melhoria da produção de água e de 
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melhoria da qualidade das águas serão realizadas pelos 
produtores rurais, como eu disse, lá na propriedade rural, em parceria 
com os comitês. O nosso ponto de referência são os comitês de bacia 
hidrográfica, que criaram tantas esperanças em Minas Gerais. 

O Estado foi fundo nessa história de comitê. O Brasil não está com 
essa febre, o pessoal está indo devagar. Quando o assunto é meio 
ambiente, dizem que, em Minas Gerais, cria-se mais, discute-se mais 
essa questão; aqui o poder público e as ONGs são mais ativos. Criou-
se no Estado, então, uma grande expectativa em relação aos comitês 
de bacia. 

Há em Minas Gerais cerca de 30 comitês de bacia criados e 5 ou 6 
em fase de criação. Os primeiros foram criados por volta de 1999, 
2000. A avaliação que a Federação da Agricultura faz do 
desenvolvimento de comitês de bacia é muito pessimista. Separando 
os que vou chamar de mais bem nascidos, que são o Velhas, o 
Paraopeba, o Pará, o Mogiguaçu e o Pardo, o resto são comitês que 
não atingiram 10% ou 20% do seu potencial e da sua capacidade de 
fazer, como determina a legislação. É um desenvolvimento muito ruim. 

Tivemos aqui o depoimento emocionado do José Adalberto, que é o 
retrato da história dos comitês de bacia em Minas Gerais. Criou-se 
uma expectativa muito grande, e a notícia que se tem de produtores 
rurais que participam de comitês de bacia... E a Federação da 
Agricultura foi fundo nessa questão. Criado o Comitê da Bacia do Rio 
Suaçuí ou o da bacia do rio tal, mandávamos a carta para o 
Presidente do sindicato, alertando-o que o comitê de bacia era 
importante não só para o produtor rural, mas também para toda a 
nossa vida, que discutiria política, que faria e aconteceria. Mas não 
ocorreu nada disso. 

O José Adalberto falou até em hipocrisia do poder público. Vou um 
pouco mais devagar nessa questão, mas o fato é que o comitê de 
bacia não se desenvolveu. Por que isso aconteceu? Falou-se muito 
aqui das agências de bacia, como se fossem um instrumento mágico: 
se crio agência de bacia no meu comitê, depois de amanhã, terei 
dinheiro para fazer coisas. Não é assim. Além de ser um órgão cuja 
criação é extremamente complexa, tanto que ainda não temos a sua 
regulamentação em Minas Gerais, a agência de bacia é o braço 
operacional do comitê. Antes da agência de bacia tem de haver o 
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comitê. Na sua essência, no que diz respeito à legislação, o comitê 
é um órgão do poder público, mas é descentralizado, o que é algo 
espetacular, e conta com a participação da sociedade civil organizada 
e dos usuários. Mas é essencialmente um órgão do poder público. Os 
comitês de bacias vão se desenvolver e atender às nossas 
expectativas no dia em que tiverem dinheiro para fazer as coisas, para 
comprar computador, para pagar aos funcionários, pagar o telefone e 
o aluguel de sala. Hoje isso não acontece; eles funcionam na sala da 
Prefeitura, do IMA ou de outro órgão, não têm independência. Esse é 
o retrato dos comitês de bacias. O grande desafio do Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos e de todos vocês que estão 
participando deste evento, que estão lá, na base, é fazer com que o 
governo entenda que são necessários recursos orçamentários para 
custear o comitê de bacia. Senão, daqui a 1 O anos vamos dizer: 
participei desse negócio, é uma pena que não tenha dado certo. Muito 
obrigado. 

O Sr. Coordenador - Agradeço ao colega Carlos Alberto Santos 
Oliveira pelas palavras e pelo tom político sobre o assunto. Com a 
palavra, a Sra. Sônia Mara Prata, assessora jurídica da Fetaemg, 
representando o Sr. Wilson Luiz da Silva, Presidente da Federação 
dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais, que 
disporá de 1 O minutos para a sua exposição. 

Palavras da Sra. Sônia Mara Prata 
Quero cumprimentar os componentes da Mesa e os demais 

presentes e agradecer o convite à Fetaemg para participar deste 
evento. Somos representantes da maioria dos agricultores familiares, 
dos posseiros, parceiros e arrendatários, que trabalham com as suas 
famílias nas suas propriedades ou em propriedades contratadas ou 
arrendadas de terceiros. 

Apesar de ter pouco acesso ou acesso limitado aos recursos 
financeiros para implementar a sua agricultura, o seu plantio, o 
agricultor familiar está preocupado com a preservação do meio 
ambiente e dos recursos hídricos do seu Município, da sua 
propriedade e da propriedade em que trabalha. Esse entendimento é 
do agricultor com grande responsabilidade na preservação do meio 
ambiente. A maioria da produção do Estado vem da agricultura 
familiar. 
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Temos duas situações. A primeira é a conservação do meio 

ambiente, e a segunda, a conservação e a preservação das águas, 
das nascentes, dos rios. Trabalhamos com a preservação desse meio 
ambiente, e, nos últimos anos, foram notificados vários casos de 
desmatamento. A maior preocupação dos agricultores é preservar e 
conservar as nascentes dos rios. 

Contando com parcerias no Estado com a Emater, a federação e os 
sindicatos que trabalhamos junto aos agricultores familiares sempre 
discutimos a questão da educação não formal, a fim de procedermos 
à recuperação dos rios e de suas margens. 

O problema ambiental tem a ver com toda a produção de água, e 
não só com a conservação das águas de uma pequena propriedade. 

A educação formal tem sido muito discutida em palestras e 
seminários promovidos em níveis estadual e municipal. A participação 
dos comitês, dos sindicatos e dos trabalhadores também tem sido 
muito importante nas suas regionais. 

Outra discussão importante diz respeito ao fato de que os 
agricultores familiares têm reivindicado, em níveis municipal e 
estadual - e até mesmo federal -, a importância dos incentivos 
financeiros para os agricultores e também para técnicos, dada a 
importância da preservação e da conservação das bacias, das 
nascentes e do decorrer dos rios. 

Estamos falando de recursos financeiros. Para que o agricultor 
familiar possa produzir e para que seja sustentável a sua produção, 
ele teria de contar com um maior apoio financeiro e técnico dos 
órgãos estaduais e municipais. Assim, além da produção sustentável 
do seu Município, existe a responsabilidade de recuperação das 
águas, fazendo com que a sua propriedade tenha uma produção 
melhor, mais adequada e também sustentável. 

Finalmente, os agricultores familiares têm consciência de que a 
agricultura familiar é importante para o processo ambiental. Eles 
devem ter uma grande participação na recuperação do meio ambiente 
por meio de suas atividades agrícolas do dia-a-dia, nas pequenas 
parcelas de terra de que fazem uso no meio rural. Obrigada. 

O Sr. Coordenador - Gostaria de agradecer à Sra. Sônia Prata. 
Passo a palavra ao Sr. José Ricardo Ramos Roseno, gerente da 
unidade regional da Emater, de São Francisco, neste fórum 
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representando o Sr. José Silva Soares, Presidente da instituição, 
para a sua apresentação. O senhor disporá de 1 O minutos para falar. 

Palavras do Sr. José Ricardo Ramos Roseno 
Cumprimento toda a Mesa e a plenária. Agradeço o convite feito ao 

nosso Presidente José Silva, a quem represento neste momento. 
Gostaria ainda de parabenizar, por este evento, a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente, o lgam, a Assembléia, o Crea e o Fórum 
Mineiro de Comitês e Bacias. 

Vou embasar a minha palestra em uma experiência da Emater no 
projeto de manejo integrado de sub-bacias, mais especificamente 
dentro do programa de revitalização do Rio São Francisco, visto tratar-
se de um programa estruturador do governo do Estado, em que a 
Emater vem atuando há alguns anos dentro dessa metodologia. 

A empresa tem como missão promover o desenvolvimento 
sustentável, que passa pelo desenvolvimento ambiental. O tema 
"Agricultura: Uso e Produção de Água" está diretamente relacionado 
com a missão da Emater no campo, cujo principal cliente é o agricultor 
familiar. Ele é protagonista das questões ambientais e da produção e 
uso da água no meio rural. 

Em 2001, a Emater elaborou cerca de 200 projetos em convênio 
com a ANA, com o objetivo de criar manejo integrado de sub-bacia 
hidrográfica. Seria um projeto-piloto em cada Município banhado pelo 
Rio São Francisco. No entorno da Bacia do Rio São Francisco vivem 
40% da população do Estado de Minas; 40% do PIB; 246.000km2 e 
40% da área. 

Essa lâmina mostra a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, seus 
Municípios e afluentes. O objetivo é o manejo integrado de bacias 
hidrográficas, implantar sistema de manejo integrado dos recursos 
naturais, em especial água, solo e vegetação, tendo a bacia 
hidrográfica como unidade, gestão e planejamento, de maneira a 
garantir a perenidade dos recursos ambientais e dos processos 
ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos 
ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável. A 
idéia é haver uma sub-bacia e uma bacia hidrográfica em cada 
Município selecionado como projeto-piloto. A bacia hidrográfica seria a 
unidade de planejamento e gestão para as diversas dimensões do 
desenvolvimento sustentável. 



206 
Principais fundamentos básicos, caracterização e manejo 

integrado de bacias hidrográficas. A idéia é pensar globalmente, 
agindo localmente. Uma bacia hidrográfica se interliga a outra de 
ordem hierarquicamente superior, constituindo, em relação à última, 
uma sub-bacia. A idéia é destacar, na bacia do Município, a interação 
das comunidades, de modo a contribuir com a preservação daquele 
afluente que, por perspectiva, contribuirá com a calha principal do Rio 
São Francisco. 

Essa lâmina mostra um esquema da bacia hidrográfica, em que a 
água é o resultado da interação entre recursos naturais e atividades 
humanas, principalmente atividades antrópicas, como agropecuária, 
barragem, industrialização e mineralização. O uso, a ocupação e o 
manejo influenciam a quantidade e a qualidade da água produzida na 
bacia. 

Base para o desenvolvimento sustentável. As bacias selecionadas 
no Norte de Minas, principalmente, coincidem muito com o que 
mostraremos agora: cultivo morro abaixo, área desmatada, ausência 
de saneamento básico, crescimento urbano desordenado, uso 
indiscriminado de agrotóxicos, áreas desmatadas, incêndios 
freqüentes, corpos d'água degradados, erosão do solo e pastagens 
degradadas. O objetivo é que, a partir desse cenário, haja o 
envolvimento das lideranças da comunidade e dos usuários da bacia 
para reverter esse quadro. 

Essas são algumas imagens de áreas degradadas: aqui, bacias 
onde elaboramos projetos; aqui havia uma estrada mal locada, sem 
nenhuma base técnica que virou essa área degradada; aqui o 
carvoejamento, o desmatamento, os cursos d'água sem proteção, 
sem mata ciliar, com agricultura chegando até a beira do rio; essa é 
uma área degradada com pastagem mal manejada. 

Procedimentos metodológicos e operacionais para elaboração do 
projeto. Como foi construído? Acreditamos que o seu sucesso 
depende da participação da comunidade. 

Essas duas fotos mostram a participação da comunidade. Nessa 
fotografia, mostramos a proposta sendo levada à comunidade e, logo 
em seguida, a comunidade trabalhando, construindo, desenhando a 
bacia, identificando os locais degradados com a ajuda de técnicos, 
verificando o que será feito. A base da oficina foi: como era aquele 
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curso d'água há 30 anos; como é o curso d'água hoje; o que a 
comunidade quer; e em que local a comunidade deseja o recurso 
hídrico daqui a 30 anos. Essa era a base para o projeto ser construído 
em parceria com a comunidade. 

Aqui mais algumas fotos da construção do projeto, com identificação 
das áreas degradadas. Há a foto de uma maquete. Esse projeto foi 
desenvolvido no Município de São Francisco. Nas oficinas, a 
construção do projeto considerava as dimensões social, ambiental e 
econômica, já que acreditamos que o desenvolvimento sustentável 
tem de levá-las em conta. 

Estratégias técnicas para elaboração e condução do projeto; 
técnicas e práticas que visem o disciplinamento do uso e ocupação do 
solo, a revegetação de áreas críticas ou estratégicas, o controle do 
escoamento superficial e o controle das fontes de poluição. 

A idéia é manejar a bacia, de modo a preservar, recuperar e 
produzir, além de revitalizar o curso d'água, melhorando a vida das 
pessoas que dependem daquele ambiente. 

Estimular o planejamento, uso e ocupação da paisagem; proteção 
das áreas de preservação permanente; proteção de nascentes e das 
áreas a montante; proteção e recuperação de vegetação nativa em 
áreas de recarga de aqüíferos; implantação de obras; e conservação 
de solo e água - aqui, no caso, um terraço. 

Construção de bacias; captação de águas de chuva em estradas, 
em pastagens, de modo a reter a água na superfície do solo por mais 
tempo a fim de que infiltre e abasteça o lençol freático; construção de 
gabião para proteção de erosão, de voçorocas; construção de bacias 
de captação de água e chuva. 

Aqui, uma estrada, que chamamos de estrada ecológica. Esta foto é 
do Município de lbiracatu, no Norte de Minas. Esta estrada foi 
construída há quatro anos e não recebeu conservação porque não foi 
necessário. 

Bacia hidrográfica revitalizada. Esse é o objetivo dos 200 projetos. 
Aquela bacia foi selecionada como projeto-piloto. É uma bacia com 
áreas cultivadas em terraço, áreas florestadas, corpos d'água limpos, 
saneamento básico, crescimento urbano, conservação de água e solo, 
lavouras orgânicas, pastagens recuperadas, lazer e turismo. 

A interação do agricultor com o meio ambiente, ao invés de degradá-
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lo, fará com que a bacia hidrográfica produza água, alimente 
aquele afluente e os cursos d'água a jusante. 

Há aproximadamente dois anos, a Seapa e a Semad firmaram 
convênio com os Ministérios do Meio Ambiente e da Integração para 
ser executado pela Codevasf, Emater e IEF. A idéia era a de manejo 
integrado das Sub-Bacias Hidrográficas dos Rios Verde Grande e 
Pacuí e do Córrego Pajeú, um convênio no valor de R$2.697.880,00. 
Esse projeto está sendo implantado nos Municípios de Espinosa, 
Mamonas, Gameleiras, Monte Azul, Mato Verde, Catuti, Serranópolis, 
Porteirinha, Janaúba, Capitão Enéas, Francisco Sá, Montes Claros, 
Coração de Jesus, São João do Pacuí, São João da Lagoa, 
Glaucilãndia e São Francisco. Aqui, na cor mais escura, estão os Rios 
Verde Grande, Pacuí e Pajeú e as bacias que foram selecionadas. 
Foram negociadas as três metas do projeto. A primeira era o controle 
do processo erosivo com construção de bacias de captação, 
implantação de terraços, estabilização de voçorocas, recuperação de 
áreas subterrâneas e recuperação de áreas degradadas. Essa meta 
encontra-se em fase de execução. As máquinas estão a pleno vapor, 
no Município de Glaucilândia, na construção das bacias de captação e 
terraços. 

A meta 2 constitui-se de reflorestamento de nascentes, de margens 
e áreas degradadas. Essa meta também se encontra em implantação. 
As comunidades estão cercando as nascentes, as matas ciliares e 
plantando as mudas que são fornecidas pelo IEF. 

A meta 3 é a que se encontra mais adiantada e que consideramos a 
principal ação do programa. Refere-se à educação ambiental, dividida 
em capacitação de agricultores, capacitação dos técnicos e em 
campanhas. Toda a execução do projeto leva em conta a participação 
da comunidade. Existe a participação de todas as escolas, com 
passeatas, carreatas, palestras, seminários, etc. 

Aqui, uma campanha de educação ambiental realizada no Município 
de Coração de Jesus. Aqui, mais algumas fotos. 

Nas oficinas, a construção do projeto leva em conta sua dimensão 
social, ambiental e económica. 

Estratégias técnicas para elaboração e condução do projeto. 
Técnicas e práticas que visem ao disciplinamento do uso e ocupação 
do solo, revegetação de áreas críticas e estratégicas, controle do 
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escoamento superficial e controle das fontes de poluição. Aqui, 
temos uma campanha de educação ambiental nos Municípios de 
Coração de Jesus, São João do Pacuí, São João da Lagoa. Estão ali 
2.200 pessoas às margens do Rio Pacuí. Houve apoio dos três 
Municípios, da gestão municipal. 

Houve cursos de educação ambiental em Francisco Sá, Capitão 
Enéas e Espinosa. Vemos, ainda, a campanha de Nova Porteirinha, 
com cursos e "blitz" em todas as escolas. 

Gostaria de mostrar esses trabalhos, iniciados há dois anos, 
baseados no mesmo projeto encomendado pela ANA. O Ministério 
Público de São Francisco destinou os recursos das multas de 
apreensão de cargas de carvão e madeira para aplicação nesse 
projeto. Em 2003, o Ministério Público de São Francisco, por meio da 
Promotoria de Defesa do São Francisco, destinou recursos para esse 
projeto. Na Bacia do Pajeú, foi selecionada uma pequena microbacia 
para serem aplicados esses recursos. Lá foram feitos cercamentos de 
matas ciliares, cercamentos de nascentes, terraços e bacias de 
captação de água de chuva. Após um ano, fizemos imagens aéreas e 
começamos a enxergar o resultado. Nestas fotos, dá para ver os 
terraços mais ao centro, o curso d'água e a nascente abaixo. Nesta 
outra foto, podemos ver a coloração das pastagens. Onde foram feitas 
as inversões, as pastagens estão bem mais verdes, mais escuras. 

O que esperamos dos 17 projetos que estão sendo implantados em 
caráter piloto é esse resultado colhido em São Francisco e que está 
servindo de modelo para vários técnicos, produtores e entidades. 
Muito obrigado. 

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de 
"si ides". 

O Sr. Coordenador - Agradecemos as palavras do Sr. Ricardo, 
Gerente da Emater, bastante ilustradas por "slides" das bacias 
degradadas, mas revitalizadas atualmente.Com a palavra, o Prof. Luiz 
Cláudio Costa, professor de Metereologia Agrícola da Universidade 
Federal de Viçosa, que disporá de 1 O minutos para sua exposição. 

Palavras do Sr. Luiz Cláudio Costa 
Inicialmente, gostaria de cumprimentar os membros da Mesa, 

especialmente os Deputados Laudelino Augusto e Padre João, bem 
como os colegas que aqui estão para esta discussão. Agradeço o 
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convite para estar aqui. Devido à exigüidade do tempo, vamos 
mostrar rapidamente algumas coisas que, por felicidade, alguns já 
mostraram. Vamos mostrar que, na realidade, muita coisa se diz que 
não condiz com a verdade, principalmente em relação à utilização de 
água na agricultura. O sistema é altamente complexo, e a agricultura, 
que muitas vezes é vista como vilã, é vítima de processo naturalmente 
ineficiente. Esse processo está em transição violenta, causando ao 
agricultor e à agricultura danos terríveis. Numa época em que 
discutimos tanto a violência, quando a agricultura sofre essas 
alterações de um sistema naturalmente ineficiente e uma transição 
rápida, vemos a maior violência que poderá existir, ou seja, a violência 
da fome. Isso é causado por essa transição rápida, na qual a 
agricultura é muito mais vítima do que vilã. Vamos mostrar alguns 
números, porque vamos tentar fazer com que não se forneçam dados 
ou informações. Temos de pegar o dado e transformá-lo em 
informação. Informação tem de ser transformada em conhecimento, e 
o conhecimento em sabedoria e cultura, senão os dados servirão 
somente para justificar algumas ações que não são corretas no todo. 
Vamos, então, mostrar como está a água na agricultura. Se 
pensarmos nos sistemas que afetam a nossa cultura e produtividade, 
veremos que o mais variável de todos é a água, aquele que mais 
penaliza a nossa produtividade. Todos nós conhecemos a interação 
solo, água, planta e atmosfera, e como isso determina o nosso 
crescimento e produtividade. É importante alimentar esse sistema, 
pegando essas informações e dados e transformando-os em um 
conhecimento necessário. Na realidade, todos nós conhecemos esses 
números, que, muitas vezes, são citados de forma profundamente 
irresponsável, colocando a agricultura como a vilã do processo. 
Mostraremos um pouco mais para frente que estamos diante de um 
processo ... Os números, ou seja, os dados e as informações são 
verdadeiros, mas os conhecimentos advindos dessas informações, 
muita vezes, não o são. Também a cultura a que isso leva não é 
verdadeira. Então, conhecemos esses números, que não serão 
explorados, e sabemos, como anteriormente já foi dito por várias 
pessoas, como é a utilização da água na irrigação. 

Sabemos que o uso e a disponibilidade de água na agricultura - e 
isso é importante dependem essencialmente de fatores 
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meteorológicos, do nosso ciclo hidrológico, sobre o qual o Paulo 
falou muito bem, no início. Muitas vezes, pensamos que temos um 
grande Deus responsável por isso tudo, esquecendo-nos daquela 
frase belíssima de Tomás de Aquino, um dos grandes homens da 
Igreja, e de João da Cruz, que diziam que somos os braços de Deus. 
No uso da água, ocorre a mesma coisa, não existe alguém que decide 
se teremos chuva, enchente ou furacão, prejudicando uma 
determinada atividade. Existe um sistema altamente complexo. Se 
pegarmos a circulação geral da atmosfera que influenciará o que 
chamamos de modelo de impacto nas nossas culturas, com enfoque 
na agricultura, verificaremos que temos um sistema altamente 
complexo, em profunda transição, que penaliza, de maneira muito 
rápida - e mostrarei alguns dados preliminares para Minas Gerais - a 
atividade agrícola. Se pensarmos os processos ... A agricultura utiliza 
70% da água, e mostrarei alguns números, quanto gastamos para 
produzir uma cultura C3, uma cultura C4. Esquecemo-nos de todo um 
processo que influencia as condições climáticas na propriedade, no 
local, que, ao final, será o principal determinante da nossa 
disponibilidade e eficiência no uso da água na agricultura. 

Vemos agora o sistema solo, planta, água e atmosfera colocado em 
camadas. Verificamos que temos desde a camada macroclimática, em 
larga escala, até o nível da propriedade, onde há todos os fatores 
sociais que afetam aquilo que chamamos de disponibilidade do uso da 
água na agricultura. Pela exiguidade do tempo, não podemos detalhar 
mais, mas mostramos isso, para que nos auxilie nas discussões. 

Falaremos um pouco sobre a transição. Esses são os dados do 
IPCC, de 2001, e já temos um novo resultado, em 2006, quanto às 
mudanças climáticas. O primeiro gráfico à esquerda é quando 
tentamos fazer modelos, mostrando qual seria a alteração esperada. 
Mostramos a temperatura, considerando somente as forças naturais. 
Depois, no segundo, consideramos somente as atuações do homem, 
ao longo do tempo. No último, somamos as duas. Vocês podem 
verificar que, no quadro de baixo, quando somamos tanto as atuações 
naturais quanto as dos homens, temos quase um modelo perfeito, ou 
seja, conseguimos... Por exemplo, hoje, na universidade, estão 
rodando um modelo para saber, como ficará a situação de Minas 
daqui a 50 anos. Utilizamos esse tipo de modelo, que nos dá 
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informações sobre o futuro. Evidentemente não temos uma 
precisão de 100%, mas ele nos orienta sobre as medidas de curto, 
médio e longo prazos. 

Hoje temos uma preocupação. Todos nós falamos no aumento da 
temperatura e no aumento da redução da precipitação. Confesso aos 
senhores que, em termos de agricultura, não me preocupo muito com 
esse aumento, na média. O mais grave - e já vivenciamos isso, pois 
mostrarei alguns dados - é a variação dos extremos. Esse é o 
problema. Quando falamos em um aumento de 0,5'C, 1 'C, temos os 
nossos melhoristas genéticos. Temos capacidade de fazer 
adaptações. Alguns resultados que informam que, se a temperatura 
aumentar 1 ºC, o café, a soja e o feijão ficarão assim, ou assim não 
funcionam. Primeiramente, a relação não é linear. Segundo, as 
plantas e as culturas têm uma plasticidade. O que será terrível para 
nós e já está ocorrendo são os extremos. Teremos muito mais secas e 
enchentes. Isso, sim, é terrível. 

Temos de estar preparados. Por isso falamos que o sistema é 
altamente vulnerável quando dessas transições. Temos de estar 
sempre pensando em curto, médio e longo prazos, não nos 
preocupando tanto com a média, mas com os extremos. 

Há ali a distribuição normal. Teremos muito mais. Trouxe alguns 
dados que mostrarei aos senhores. Trata-se de um projeto no qual 
estamos envolvidos junto com colegas nossos da Europa, o qual já 
nos mostra claramente as temperaturas de verão. Há um aumento 
dramático da variabilidade em razão dessas alterações. Isso não 
ocorre tanto quanto à média, mas quanto à variabilidade. Vivemos 
isso em Minas, quando chegamos a ter veranículos de quase 60 dias, 
com temperaturas altíssimas. São os extremos, não tanto a média. 

Temos aqui um exemplo sobre o que ocorre quando temos essas 
variações. São dados reais de um plantio de soja, um experimento 
nosso. Os dados são mostrados ali. Até os dias 39 e 40, houve chuva 
adequada. Depois, houve um veranículo de quase 20 dias. Sabemos 
o que ocorre, nesse caso, com as culturas. Estamos diante de um 
sistema altamente vulnerável tanto na utilização quanto na 
disponibilidade de água. 

Aqui estão os dados preliminares que queria mostrar sobre os 
resultados de Minas Gerais. São dados medidos em Unaí, num 
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afluente do São Francisco. Observem os pontos vermelhos, que 
representam secas severas. Para caracterizar essas secas, usamos 
três critérios: a precipitação mensal tem de estar abaixo de 80% da 
média esperada. Estamos falando de precipitação 80% abaixo. A 
evapotranspiração tem de estar 20% acima do esperado. Então, 
quando associamos esses dois, observamos que, a partir de 1995, há 
um grande aumento da seca severa em Minas. É claro que toda essa 
alteração já está chegando até nós. 

Aqui são resultados preliminares. A seca em Minas no período de 
1970 a 1980, no período de plantio, de outubro a janeiro. Observamos 
que houve pouca ou quase nenhuma seca extrema, algumas 
próximas ao normal. Só houve algumas secas severas. Observe que 
houve uma mudança grande na década de 1980 a 1990. Há secas 
severas, localizadas em quase todo o Estado, e situações mais graves 
ainda na década de 90. Estamos ampliando a base de dados para 
tirar aqueles "olhos-de-boi", para termos os dados mais ajustados. 
Enfim, percebemos grande avanço em tudo isso. 

Temos os números das secas em Minas Gerais, numa análise 
histórica de 1974 a 2003. Não possuímos os dados de quando houve 
seca e de como e por que ocorreu. Estamos disponibilizando esses 
dados para que tenhamos possibilidade de monitoramento, que 
estamos vendo. Claro que uma seca no Norte de Minas é uma e no 
Sul de Minas é outra. Há diferentes secas, com diferentes 
conseqüências. 

Já conhecemos todo o discurso da água na agricultura. Sabemos o 
que ela oferece. Temos aquele outro discurso sobre o qual falaremos 
também. É necessário um grande volume de água e todas essas 
coisas sobre as quais já falamos. Qual a solução? Uso racional de 
água na agricultura, ações fora e dentro da fazenda. Fora da fazenda 
é exatamente o que estamos fazendo aqui, os interesses da 
sociedade, os comitês de bacias, a outorga de água, o valor de água, 
a implementação da Lei. nº 9.433, e uma série de outras atividades 
que todos nós devemos promover. 

Falaremos um pouco das ações dentro da fazenda. O Sr. Paulo já 
adiantou um pouco o assunto. Dentro da fazenda, temos o manejo e o 
gerenciamento. Mostraremos aqueles números sobre os quais muitos 
já falaram. As culturas C3 precisam de aproximadamente 600g de 
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água para produzir 1 g de matéria seca. É uma questão da 
natureza. Isso não ocorre por que a agricultura é vilã do processo. Se 
pensarmos em termos de energia na agricultura, se pensarmos no 
sistema em que entra e sai energia, é em torno de 2% ou 3% de 
eficiência, ou seja, somente 2% a 3% é transformado em grãos. O 
sistema é ineficiente. Então, isso não tem nada a ver com a agricultura 
ser vilã de um processo. Muitas vezes, os números nos assustam. 
Precisamos de 4 litros de água por dia para beber, mas, para produzir 
o nosso alimento diário, precisamos de 2.000 a 5.000 litros. Essa é 
uma característica da cultura. A agricultura é vítima do processo, não 
a vilã; tem de conviver com esse sistema e otimizá-lo. Quando 
colocamos esses números, sem dar-lhes a conotação adequada, 
transferimos a responsabilidade para alguém que é vítima de um 
processo, e não a vilã. É claro que temos a oportunidade de melhorar 
um pouco. Se tornarmos o uso da água na agricultura 1% mais 
eficiente, economizaremos 200.000 litros de água. Existe campo e 
possibilidade de melhorarmos, mas é preciso fazer isso com muita 
responsabilidade, sem apontar a agricultura como vilã de um 
processo, porque ela não é vilã desse processo; é simplesmente 
vítima de um processo e precisa de ajuda para transformá-lo. 

O Paulo falou sobre os fatores que influenciam o uso eficiente da 
água, para o que devemos estar atentos. Pragas, doenças e aspectos 
nutricionais. Drenagem profunda excessiva; veranico; época de 
plantio. Chuva em excesso após o plantio é terrível. Perdemos muita 
água por evaporação, então, é fundamental pensarmos bem na época 
de plantio. A água tem de ficar próximo às raízes da cultura. 

Outros fatores para os quais precisamos estar atentos são: redução 
do escorrimento superficial, evaporação, uso por plantas daninhas, 
redução da drenagem, otimização da infiltração de água no solo, 
manejo dos resíduos, rotação de culturas, armazenamento de água, 
políticas de incentivo - o agricultor ser visto, realmente, como produtor 
de água. 

Concluindo, é preciso entender que a agricultura é um sistema 
hierárquico em contínua interação com os diversos componentes 
climáticos, ecológicos, econômicos, sociais e políticos do planeta. 
Sem essa visão, não conseguiremos atender às necessidades. 

Qualquer estrutura que objetive o desenvolvimento da agricultura e 
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Muitas vezes, temos uma visão muito localizada. Estamos diante de 
um panorama, de uma escala hierárquica que vai do empírico ao 
mecanístico, do qualitativo ao quantitativo. Isso tudo tem de estar 
unido e à disposição para as nossas tomadas de decisão. 

O sistema em que estamos pensando é altamente complexo. É 
fundamental que os usuários façam uma interação regional e 
dinâmica, com informações, conhecimento, para gerarmos cultura. 

Em Minas Gerais, tivemos a pior seca, em 30 anos, que afetou em 
torno de 2 milhões de pessoas. Segundo dados da Emater, em 86 
cidades do Norte de Minas a perda da safra 2005-2006 se aproximou 
dos 100%, o que provoca a fome e a miséria a que nos referimos. 

Poderia ser esse o fim, mas temos a certeza de que encontros como 
este mudarão o panorama. Acreditamos que haja outro fim, em que 
poderemos matar a maior violência - a fome. A agricultura é 
fundamental para desempenhar esse papel e precisa do nosso auxílio 
para fazê-lo. Temos outro final em que todos acreditamos. Muito 
obrigado. 

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de 
"slides". 

O Sr. Coordenador - Agradeço ao Prol. Luiz Cláudio Costa a 
apresentação. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Agradecemos ao Dennis a contribuição. Neste 

instante, daremos início à fase de debates. Informo que temos oito 
inscritos. As perguntas podem ser encaminhadas por escrito ou 
oralmente, mediante inscrição prévia. Informo que já encerramos a 
fase de inscrições. Para agilizar os debates, solicitamos às pessoas 
que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivas e 
sucintas, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada 
participante disporá de até 3 minutos para fazer sua intervenção, 
sendo garantido o mesmo tempo para as respostas. 

Debates 
O Sr. Presidente - Vamos às perguntas dirigidas ao Sr. Paulo 

Romano: do Sr. Nísio Souza Armani, do Crea: "Concordando com 
toda a fala de V. Sa., favor enfatizar o valor das barraginhas, dos 
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Do Sr. Expedito Lúcio da Silva: "Onde obter informações ou vídeos 
sobre a técnica de plantio que dispense o arado e o gradeamento do 
solo?". 

Do Sr. Adalberto de Resende: "Como fica o desafio de produzir 
alimentos "versus" preseNação do meio ambiente? Quais as ações 
práticas que o governo do Estado vem desenvolvendo de fato?". 

O Sr. Paulo Romano - Em relação às barraginhas, elas são muito 
importantes, mas estão tendo o seu uso disseminado. Barraginhas 
são aquelas bolsas de contenção lateral nas estradas ou onde já há a 
sinalização da corrente de água nas enxurradas. Faz-se a barraginha 
em seqüência, para reduzir a força da água, que irá reduzindo a 
erosão, e a água vai-se infiltrando. Na verdade, não é uma barragem 
de acumulação de água permanente; é de acumulação do excesso da 
água que correria durante as chuvas mais fortes. É fundamental na 
conservação de estradas de qualquer natureza, mas na agricultura ela 
vale para dentro das fazendas, para as estradas, para os corredores. 
Em 1995, quando era Secretário de Recursos Hídricos, ajudei com o 
Centro de Milho e Sorgo, juntamente com o Luciano Cordoval. Em 
Sete Lagoas, as mil primeiras barraginhas feitas tiveram resultado 
fantástico. São informações que precisamos divulgar. Sou entusiasta 
disso, mas tento passar para todos que precisamos fazer mudanças 
de conceitos. Antes da solução da barraginha, precisamos prevenir, 
precisamos evitar esse escorrimento. Para isso existem outras 
técnicas, como o plantio direto. Enfim, qualquer coisa que esteja 
protegendo o solo, reduzindo o escorrimento da água trará redução de 
custos de conseNação futura e, sobretudo, redução das perdas, 
algumas irrecuperáveis. 

Em relação às informações sobre o subsídio do plantio direto, vou 
dar o meu telefone, que é 3284-6519, mas você deve procurar mais 
informações no "site" da Embrapa, Integração, Lavoura e Pecuária. 
Não tem erro, porque você terá informações muito importantes. O 
desafio de produzir alimentos e preservar o meio ambiente, na 
verdade, é um dilema. É o nosso compromisso de sobrevivência no 
planeta Terra. Nós temos que chegar a essa equação. Não há uma 
regra, vai variar de bacia para bacia, de sociedade para sociedade. 
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Isso é o que chamamos de desenvolvimento sustentável. Há 
demandas com processos civilizatórios. Algumas podem ser 
reduzidas, para que se reduza a pressão. Diria que essa agenda de 
desenvolvimento sustentável tem de ser construída local e 
regionalmente. Temos vontade e conhecimento para isso, nas linhas 
popular e tecnológica novas e modernas. 

O Deputado Padre João - Pergunta do José Adalberto, da Amapi: 
"Como ficará o desafio de produzir alimentos "versus" preservação do 
meio ambiente? Quais as ações práticas que o governo do Estado 
vem desenvolvendo de fato?". 

Nem a legislação, nem movimentos, nem ninguém tem direito de 
inviabilizar a vida impedindo a produção de alimento, pois quem não 
se alimenta não vive. Quem produz alimento hoje não pode inviabilizar 
a vida em médio, curto e longo prazos, acabando com as nascentes, 
pois a água é a fonte da vida. Não temos o direito de inviabilizá-la. 

Está claro o método de produção. O José Adalberto mora em uma 
região onde uma das culturas foi eleita como principal vilã. Depois do 
eucalipto, a cana é a maior vilã. Sabemos que há como produzir cana 
preservando-se o solo. Foi comprovado por pesquisas que há como 
recuperar o solo cultivando-se cana. 

O problema mais sério é o método de plantio, seja da cana, seja do 
eucalipto, seja de outras monoculturas. O tempo é reduzido, e não 
podemos aprofundar-nos tanto. A agricultura familiar é isso. Quando 
se consegue diversificar, é um passo para produzir e preservar. A 
agricultura familiar é um modelo para isso. O Estado tem de cumprir o 
seu papel garantindo educação e infra-estrutura aos órgãos, para 
poder trabalhar e orientar. Quando procedemos à revisão do 
orçamento do Estado, com as Secretarias de Agricultura e a de Meio 
Ambiente, verificamos que é fundamental a integração dos órgãos e 
das empresas, como a Emater, o IEF, o lgam, havendo uma 
interlocução entre o Município e os órgãos do governo federal. 
Perdemos muito. O dinheiro público, seja municipal, seja estadual, 
seja federal, não pode ser desperdiçado, pois quem perde é o 
Planeta. Todos nós perdemos pela falta de sabedoria e de 
interpretação da lei. Não há consenso. O que o governo federal 
repassa ao governo do Estado, por exemplo, em relação à mata 
atlântica e ao plano de manejo, não é praticado, embora esteja 
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A Sra. Marcilene Aparecida Ferreira - Na verdade, não tenho 
pergunta a fazer. Trago, sim, uma preocupação que me tem 
acompanhado há muito tempo. 

Os palestrantes de ontem e de hoje abordaram os princípios que 
devem nortear as questões ambientais: os princípios da gestão 
democrática das águas, da educação ambiental, do desenvolvimento 
sustentável e da preservação, que tem que ver com os procedimentos 
de licenciamento ambiental; no entanto, há um princípio fundamental 
que anda esquecido. É o princípio da precaução, que significa a não-
realização de empreendimentos econômicos que põem em risco o 
meio ambiente. 

Não poderia, por exemplo, estar sendo concedido licenciamento a 
diversas hidrelétricas numa mesma bacia hidrográfica; não deveria ser 
permitida a expansão do agronegócio com as monoculturas em áreas 
do cerrado, tampouco se deveria pensar na transposição do Rio São 
Francisco. 

Pretende-se, por exemplo, ampliar a área de plantação de eucalipto 
de 5.000.000ha para 11.000.000ha. Em Minas Gerais, há cerca de 
1 .OOO.OOOha de área plantada. Pretende-se chegar a mais de 
2.000.000ha. 

Reitero as palavras do Deputado Padre João e da Ora. Sônia: 
devemos mudar o foco da política de desenvolvimento econômico 
para o campo. 

É preciso priorizar a agroecologia nas áreas dos agricultores 
familiares e assim caminhar, de fato, para a garantia da água e da 
biodiversidade de hoje e também de amanhã. 

O Sr. Presidente - A Marcilene foi bem clara. Precisamos unir-nos 
em torno desse objetivo. 

Tenho para mim que, se a unidade de referência passasse a ser, 
como diz a lei, as bacias hidrográficas, já seria um grande passo. 
Você questiona o fato de se fazerem na mesma bacia tantos 
empreendimentos que acabam degradando a natureza e esgotando 
os recursos naturais. Está correta. 

Pergunta de Gisele Rodrigues Souza, da PUC Minas de Betim, ao 
Sr. Carlos Alberto Santos Oliveira: "Por que não há participação 
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efetiva da comunidade, sindicatos e produtores rurais em comitês 
de bacias? Que ações deverão ser propostas para maior participação 
e efetiva descentralização?". 

O Sr. Carlos Alberto Santos Oliveira - Antes de responder à Gisele, 
farei uma breve observação sobre questionamentos anteriores a 
respeito da sustentabilidade. Sustentabilidade é tudo o que 
desejamos. Foi o que disseram também o Prol. Paulo Romano e o 
Deputado Padre João. 

O poder público mineiro esforça-se muito para conseguir a 
sustentabilidade, usando como recurso o licenciamento ambiental. 
Ainda é o único caminho para a adequação das atividades produtivas 
da agropecuária, da indústria e da mineração. Minas Gerais é o 
Estado que mais se aprofundou no licenciamento ambiental. 

A Gisele fala da pouca participação efetiva da comunidade, dos 
sindicatos e dos produtores rurais nos comitês de bacia. No primeiro 
momento dos comitês de bacias hidrográficas, houve participação 
desses segmentos. O poder público, a sociedade e os usuários das 
águas manifestavam-se na maioria dos comitês. Mas foi havendo 
desgaste. As reuniões dos comitês acabavam dando em nada. Tenho 
a informação de que os produtores rurais que participam de comitês 
de bacias estão desistindo, pois não estão vendo o pleno 
desenvolvimento desses comitês. É isso. 

O Sr. Presidente - Do Sr. Nísio de Souza Armani, do Crea e da 
Abemec-MG, à Dra. Sônia Mara Prata: "Como pesquisador, detenho 
uma valiosa gama de tecnologias aplicáveis à agricultura familiar e as 
coloco à disposição da Fetaemg". Ele ainda solicita informações a 
respeito dos caminhos a seguir para que isso, se for o caso, possa ser 
concretizado. O Fernando Antônio Cardoso fará, oralmente, uma 
pergunta dirigida aos Drs. Paulo Romano e Carlos Alberto. 

O Sr. Fernando Antônio Cardoso - Mais do que uma pergunta, são 
observações que gostaria que fossem também comentadas pelo Prol. 
Cláudio. 

Colocamos o instrumento de gestão ambiental "versus" instrumento 
de gestão de produção sustentada. Ora, a cada conferência, a cada 
palestra ou mesmo a cada intervenção, como a última, sempre 
concluímos que o que está nos faltando é uma atitude do Estado para 
a definição de políticas no segmento de instrumentos de gestão da 
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produção sustentada. No que diz respeito à preservação do meio 
ambiente, estamos bastante avançados na legislação, na própria 
estrutura do Estado e no envolvimento da sociedade. Mas, em relação 
aos instrumentos para um processo de produção sustentada, 
realmente nos falta muito. 

Para citar alguns exemplos, temos o Pró-Floresta, que está sendo 
implementado pelo Estado e que precisa de mais fundamentos; na 
velha e falada questão da conservação de solo e água, o governo 
precisa definir e implementar seus conceitos e princípios; a própria 
pesquisa precisa ser vista com maior objetividade para a 
implementação de tecnologia adequada para o processo de produção. 

Enfim, entendemos que o conhecimento existe; é preciso que seja 
ampliado com maior objetividade e que o governo do Estado assuma 
posições que instituam políticas e instrumentos adequados para isso. 
Gostaria que o Dr. Paulo, o Carlos Alberto e o Prol. Cláudio 
comentassem a respeito. Obrigado. 

O Sr. Paulo Romano - Em minha opinião, a essência da solução 
está em ocuparmos o espaço de alguns fóruns permanentes - como o 
Copam, o Conselho de Recursos Hídricos - e de fóruns desta 
natureza para rediscutirmos conceitos. Vou retomar a fala do 
Secretário de Meio Ambiente, Dr. José Carlos Carvalho, líder nesse 
processo ambiental no Estado e no Brasil, e que já dizia o mesmo 
quando Ministro: já chegamos à suficiência no desenvolvimento de 
instrumentos de comando e controle para a área ambiental. De minha 
parte, diria que, em alguns momentos, já houve até saturação, usando 
uma palavra de mesmo sentido, mas um pouco mais forte. 

Agora, precisamos ver quais são os instrumentos que caberiam ao 
Estado e que poderiam vir a ter a conotação de estímulo. 

O Sr. Coordenador - Gostaria de agradecer a oportunidade da 
presença e salientar a importância das apresentações e dos debates 
que ocorreram na parte da manhã. Sendo breve, quero colocar o Crea 
e a sua Comissão Permanente de Meio Ambiente à disposição de 
todos. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - O Crea tem sido um grande parceiro. Aliás, 
participa conosco da realização deste evento, assim como o Fórum 
dos Comitês de Bacia, a Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, o lgam e a Assembléia Legislativa. A 
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Presidência manifesta às autoridades e aos demais convidados os 
agradecimentos pela honrosa presença. Vamos concluir com uma 
frase do Movimento de Atingidos por Barragens, neste Dia Mundial da 
Água: "Água é para a vida, não para a morte". 

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

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

ATA DA 5ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 23/3/2006 

Presidência dos Deputados Doutor Ronaldo e João Leite 
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -

Primeiro painel: Composição da Mesa- Palavras do Sr. Presidente -
Palavras da Sra. Maria Antonieta Alcântara Mourão - Palavras do Sr. 
Leandro Quadros Amorim - Palavras do Promotor de Justiça Fernando 
Galvão Palavras do Sr. Coordenador dos Trabalhos 
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Segundo painel: 
Composição da Mesa - Palavras do Sr. Apolo Heringer Lisboa -
Palavras do Sr. Coordenador dos Trabalhos - Palavras do Sr. Luiz 
Fontes - Palavras da Sra. Maria Dalce Ricas - Palavras do Sr. Miguel 
Ângelo dos Santos Sá- Palavras do Sr. José Antônio da Cunha Melo -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem as Deputadas e os Deputados: 
Fábio Avelar - Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro Leão - Ana 

Maria Resende - André Ouintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio 
Júlio - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Ronaldo - Doutor 
Viana - Ermano Batista - Gustavo Valadares - Jésus Lima - João 
Bittar - João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonídio 
Bouças - Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Miguel 
Martini - Padre João - Roberto Ramos - Sebastião Helvécio - Vanessa 
Lucas. 

Abertura 
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O Sr. Presidente (Deputado Doutor Ronaldo) - Às 9 horas, 

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

Ata 
- O Deputado Elmiro Nascimento, 3º-Secretário, nas funções de 2º-

Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é 
aprovada sem restrições. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do 5º Fórum 

das Águas para o Desenvolvimento de Minas Gerais, com a 
apresentação dos painéis "Uso da Água na Mineração" e "Participação 
da Sociedade na Preservação das Bacias Hidrográficas". 

Primeiro Painel: Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os 

Exmos. Srs. Deputado Laudelino Augusto, Presidente da Comissão de 
Meio Ambiente desta Casa e Presidente da Frente Parlamentar 
Mineira de Defesa e Preservação das Águas; Maria Antonieta 
Alcântara Mourão, hidrogeóloga da Companhia de Recursos 
Minerais - CPRM - Serviço Geológico do Brasil; Leandro Quadros 
Amorim, Superintendente de Meio Ambiente da Minerações 
Brasileiras Reunidas - MBR -; Fernando Galvão, Promotor de Justiça 
de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural; Adolpho Portela, 
Diretor de Gestão Participativa do Instituto Mineiro de Gestão das 
Águas - lgam - e Coordenador dos Trabalhos. 

Palavras do Sr. Presidente 
Tendo em vista que estamos em nosso quarto ano de permanência 

nesta Casa, com muita satisfação participamos deste Fórum. No 
primeiro momento em que participei, senti a diferença entre o que se 
faz na Capital, na Assembléia Legislativa, e o que se faz nas Câmaras 
Municipais. Na minha cidade - como poderia dizer para não machucar 
tanto?-, deterioramos muito a água. O corpo da minha cidade sempre 
foi corpo cortado, machucado, pois antigamente as águas do córrego 
onde eu pescava eram limpidas. Nele se podia nadar, até mesmo 
tomar água, mas atualmente queremos distância, pois é constituído de 
puro esgoto. E essa realidade não é tão diferente da de outras 
cidades. Infelizmente, talvez não seja apenas a realidade de Minas 
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Gerais, de nosso país, já que a raça humana é uma só e veio para 
usar este Planeta. Como cupim, que destrói madeira, nós, lentamente, 
destruímos o nosso planeta. 

O jornal "Estado de Minas" de hoje chama a atenção, em estudo 
muito bem-feito, para o futuro da nossa Amazônia. É duro, pois todos 
os dias, falamos sobre isso e assistimos a matérias a respeito do 
assunto pela televisão, mas não adianta. Moro numa região onde há 
várias siderúrgicas, e dói meu coração ver a quantidade de caminhões 
que transportam madeira. Tenho a certeza de que não se trata de 
madeira renovada, como eucalipto, pinho. Transportam carvão. 
Estamos aqui diante de uma platéia seleta comparada ao restante do 
País. Temos esta consciência. Esta Casa tem o papel de elaborar as 
leis. Em Minas Gerais, temos as melhores leis de proteção do meio 
ambiente, frentes parlamentares magníficas, por exemplo, a da 
silvicultura, mas, infelizmente, não temos o poder da caneta. Meus 
prezados senhores e senhoras, não posso ser o dono da caneta. Não 
poderia ter a posse dessa caneta, porque, se eu tivesse, existiria uma 
punição terrível para quem cortasse uma árvore. 

Tenho um pequeno pedaço de terra, com uma árvore muito bonita, 
que tem uma história. Se essa árvore for cortada um dia, sem a minha 
presença- talvez eu não veja quem vai cortá-la-, talvez eu morresse, 
porque tenho muito respeito por ela. Em meu pensamento, aquele que 
destrói a natureza destrói a nossa vida. Não tenho dúvida nenhuma de 
que é um criminoso. 

Nesta semana, em que se festeja a água - ela tem de ser festejada 
todo dia -, este fórum, realizado todo ano, vem de novo avivar em 
nossas mentes esse compromisso sério, divino, que temos com nosso 
planeta. 

Com estas palavras, quero abrir esse dia de hoje e passar a palavra 
para a Sra. Maria Antonieta Alcântara Mourão, hidrogeóloga da 
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM - Serviço 
Geológico do Brasil. 

Palavras da Sra. Maria Antonieta Alcântara Mourão 
Bom-dia. É um prazer e uma honra comparecer a este Plenário, 

participando do 5º Fórum das Águas. Sou hidrogeóloga da CPRM, que 
tem como atribuição o serviço geológico do Brasil. Estou inserida na 
Gerência de Recursos Hídricos e Gestão Territorial da companhia. 
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Antes de começarmos a falar da água em mineração, é 

importante conhecer o cenário nacional da mineração no Brasil. Esse 
mapa está mostrando o número de minas distribuídas por cada região 
do território nacional. Fica evidente a concentração de minas na 
Região Sudeste. E, nesta região, Minas destaca-se como Estado 
minerador por excelência. De todo o minério extraído, 73% estão 
associados aos minerais não metálicos usados na construção civil, ou 
seja, rochas ornamentais, areia, cascalho, brita e calcário para 
cimento; minerais não metálicos para uso industrial e gemas 
compõem 16%; minerais metálicos, principalmente ferro, ouro, 
manganês, alumínio, estanho e cromo, compõem 11%. 

O consumo de água pela atividade de mineração está ligada, 
principalmente, aos seguintes processos de atividades: o processo 
industrial e nas indústrias de beneficiamento de minério. Essa 
transparência mostra o exemplo de uma hidrometalúrgica. Temos 
também no processo de lavagem do minério, no combate à emissão 
de poeira, para o consumo humano nas instalações, nos escritórios 
das minas, na irrigação de área revegetada, na lavagem de máquinas 
e caminhões empregados na mineração e no rebaixamento dos níveis 
d'água. 

Comparativamente, qual é o volume captado pela mineração em 
relação aos demais usos da água? A título de exemplo, foi preparada 
essa transparência que mostra os volumes obtidos por captações 
superficiais, subterrâneas e de surgências ou nascentes na região da 
área de proteção ambiental da RMBH que abriga minerações de ferro 
e, secundariamente, minerações de ouro. Os volumes obtidos por 
captações especiais são advindos do abastecimento público e do uso 
industrial, que, juntos, somam mais de 70%. Os volumes obtidos por 
captações superficiais de nascentes são basicamente associados ao 
abastecimento público, que consome 71 ,5%. E a mineração se 
destaca no volume obtido por capacitações subterrâneas, 
principalmente associada à atividade de desaguamento de mina ou 
abaixamento de nível, que nesse caso são 67,5%. Esse é apenas um 
exemplo. Esse número irá variar de região para região, dependendo 
do tipo de empreendimento minerário. 

Esse é um quadro que mostra os impactos ambientais que podem 
advir da atividade extrativa mineral. Esse quadro foi preparado pelo 
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lgam, num trabalho realizado no alto Rio das Velhas, que mostra 
as principais interferências identificadas nessa região e que se 
relaciona principalmente com a captação e a alteração da dinâmica 
hídrica, a geração de resíduos sólidos e a geração de efluentes. As 
captações e a alteração da dinâmica hídrica associam a interferência 
em nascentes e áreas de recarga aos desvios em cursos d'água, aos 
usos na lavra, aos processos e aos serviços de infra-estrutura, ao 
rebaixamento da mina. 

Essa transparência mostra um modelo esquemático do processo de 
rebaixamento. O rebaixamento é uma atividade necessária ao avanço 
da lavra, quando se atinge o nível da água. 

Há duas situações: a mina subterrânea e a mina a céu aberto. Essa 
barreira hidráulica pode existir ou não. No caso da mina a céu aberto, 
pode haver a seguinte interferência: redução de vazão. Este é o nível 
original, e aquele é o rebaixado. Pode ocorrer a redução de nascentes 
e também das restituições dos aqüíferos nos cursos e corpos d'água. 

Em relação à mina subterrânea, haverá uma redução no nível 
original da água. Se essa atividade não for muito bem projetada, pode 
ocorrer também abatimentos no terreno. 

No que diz respeito à geração de resíduos sólidos, as atividades que 
se associam a esse impacto são relacionadas com a disposição de 
estéril, que normalmente é feito em pilhas nas minas. 

Quais são os problemas especificamente relacionados com os 
recursos hídricos que uma má distribuição pode acarretar? Esses 
problemas são: a poluição das águas superficiais e subterrâneas e os 
acidentes ecológicos decorrentes do rompimento de pilhas 
precariamente construídas e sem o necessário estudo geológico, 
geotécnico e ambiental. Há ainda os problemas particulares, como os 
efluentes ácidos, caso a pilha contenha altos teores de sulfeto, mineral 
associado a minérios de ouro, de outros metais e de substâncias 
tóxicas oriundas da extração do ouro, como cianetos, resíduos de 
arsênico e outros. 

A disposição dos rejeitas normalmente é feita por meio de 
barragens, as famosas barragens de rejeitas, estruturas civis 
construídas para armazenar o rejeito da mineração, que é retido no 
sistema. A água é infiltrada, fluindo pelo dreno de pé. 

Essas barragens precisam ser muito bem projetadas, construídas e 
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operadas, necessitam de um monitoramento sistemático. A sua 
ruptura ocasiona graves acidentes ecológicos e ambientais, aliás até 
mortes. A maioria desses desastres decorre da deficiência na 
construção, na manutenção e na operação dessas barragens. 

As demais atividades associadas à geração de resíduos sólidos são: 
erosão em minas abandonadas, infra-estrutura e malha viária, 
processos de lavra e beneficiamento. 

As atividades associadas à geração de efluentes correspondem à 
lixiviação e à infiltração nas cavas, nas pilhas e nas barragens. O 
problema principal associado a isso é a drenagem ácida de minas, 
fenômeno que ocorre quando o minério contém sulfeto, que, em 
contato com a água, pode gerar o ácido sulfúrico. Esse problema sério 
muitas vezes está associado ao passivo ambiental das minerações 
operadas desde o século passado até 30 anos atrás. 

Outros problemas associados à lixiviação e à infiltração em cavas 
são a poluição por metais pesados e a desoxigenação e a 
eutrofisação de corpos d'água. 

Além disso, associada à geração de efluentes, há a atividade de 
processo de lavra, o beneficiamento ou o insumo químico e a emissão 
de esgoto sanitário. 

A parte inferior do quadro é interessante por mostrar a percepção 
ambiental da sociedade como um todo no que diz respeito aos 
impactos da mineração. 

Medidas preventivas, preditivas ou mitigadoras de impactos nos 
recursos hídricos: recirculação das águas - a instalação não descarta 
toda a água que usa, recuperando a maior parte dela por meio de 
espessadores e barragens de rejeito, onde a água é captada para o 
processo industrial, permitindo, assim, sua recirculação e sua 
reutilização contínua, numa proporção que pode alcançar 70%; 
implantação de redes de drenagem de águas pluviais; implantação de 
estações de tratamento de esgoto que processam as cargas 
orgânicas brutas; instalação de caixas de coleta que separam óleos 
usados nas oficinas, possibilitando o seu reaproveitamento. 

Outras medidas preventivas são: o dimensionamento e a construção 
das pilhas de estéril e de barragens de rejeito, de acordo com as 
normas da ABNT, incluindo sistemas de drenagem interna, drenagem 
superficial e de controle de erosão durante as fases de implantação e 
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de operação das atividades mineranas; a implantação e a 
manutenção de redes de monitoramento e de ações de reabilitação; a 
implantação, operação e manutenção de redes de monitoramento de 
qualidade das águas superficiais e subterrâneas e de sistemas de 
inspeções periódicas para garantir a integridade e a eficiência dos 
sistemas de coleta e de tratamento de efluentes; a execução de 
estudos e procedimentos para avaliação de impactos provenientes do 
rebaixamento de nível de água, envolvendo toda uma gama de 
atividades, desde o levantamento geológico-estrutural da área de 
abrangência das sub-bacias de contribuição até o inventário e o 
cadastramento dos pontos de água - nascentes, poços, cisternas, 
etc. -; a definição das bacias hidrogeológicas e da rede de 
monitoramento hídrico, superficial e subterrâneo, e o projeto de uma 
rede de monitoramento hídrico de superfície, piezométrico e 
meteorológico; a implantação efetiva dessa rede de monitoramento; o 
estabelecimento do modelo conceitual dos aqüíferos, determinando-se 
as unidades hidroestratigráficas, as condições de contorno e o 
sistema de fluxo subterrâneo; a execução de uma modelagem 
matemática e computacional para a previsão dos impactos; e, por fim, 
a definição do sistema de rebaixamento de nível de água na mina. 

É importante ressaltar que a água explotada no rebaixamento pode 
ser utilizada nas usinas de beneficiamento mineral, aproveitada para 
abastecimento de comunidades circunvizinhas ou reposta aos 
usuários ou comunidades bióticas eventualmente prejudicadas. 

No descomissionamento de alguns empreendimentos minerários de 
grande porte verificam-se a tendência à disposição de estéreis e 
rejeites no interior das cavas a serem abandonadas e a possibilidade 
de uso das cavas exauridas como reservatórios de água. A 
sustentabitidade técnica e ambiental dessa alternativa, porém, deve 
ser objeto de avaliações detalhadas a partir de resultados de 
monitoramentos. 

Finalmente, vemos que a mineração, pela própria definição, causa 
impactos ao meio ambiente, e estes deverão ser cuidadosamente 
estudados e minimizados. 

A mina altera o local onde se estabelece e produz minério - o que é 
consumido e o estéril. A degradação da área é inerente ao processo 
de mineração. A intensidade dessa degradação depende do volume, 
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do tipo de mineração e dos rejeitas produzidos. 

As atividades minerais sempre devem buscar o desenvolvimento 
sustentável, que implica necessariamente em recursos econômicos, 
sociais, ambientais, que não devem ser tratados separadamente. Ou 
seja, em toda situação que envolva a degradação de um recurso 
natural, há um custo econômico e um custo ambiental que não podem 
ser tratados em separado. 

Muitos problemas ambientais são provocados pela ausência de 
medidas preventivas e pela falta de uma recuperação efetiva. A 
recuperação deve ser um processo que se inicia antes da mineração e 
finda muito depois de esta ter-se completado, integrando-se a todas 
as etapas da atividade mineral. 

Tem-se observado a evolução das legislações federal, estaduais e 
municipais de modo a garantir a conservação dos aspectos 
qualitativos e quantitativos dos recursos hídricos e a regulamentar o 
uso das águas, algumas tratando especificamente do setor mineral. 
Dessas, vale a pena citar a Resolução no 29 do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos, que trata da integração de procedimentos e ações 
de todos os órgãos e entidades que lidam com a questão de 
mineração, meio ambiente e recursos hídricos; e a Resolução n° 55, 
também do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que determina 
as diretrizes para a elaboração do plano de utilização da água na 
mineração, um documento que será exigido para todos os 
empreendimentos que requeiram a outorga de direito de uso da água. 

Por fim, o impacto ambiental não deve ser tratado de forma isolada, 
para cada empreendimento, mas de forma sistêmica, sendo analisado 
juntamente com as demais formas de ocupação de um território. Para 
isso, é preciso um conhecimento sistemático e histórico e um banco 
de dados bem estruturado e consistente, integrado a um sistema de 
informações, para que se possam fazer intervenções e uma análise de 
forma mais rápida e integrada. 

Era só o que eu gostaria de dizer, esperando ter sido clara o 
suficiente. Muito obrigada. 

- No decorrer do pronunciamento, procede-se á apresentação de 
"slides". 

O Sr. Presidente - Passamos a coordenação dos trabalhos ao Sr. 
Adolpho Portela, Diretor de Gestão Participativa do Instituto Mineiro de 
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Gestão das Águas - lgam. 

O Sr. Coordenador (Adolpho Portela) - Bom dia a todos. Peço ao 
Deputado Fábio Avelar que agradeça ao Deputado Mauri Torres o 
apoio que a Assembléia Legislativa deu à realização deste Congresso. 
Agradeço também ao Deputado Laudelino Augusto. um companheiro 
e amigo do meio ambiente, e ao Deputado Doutor Ronaldo, com quem 
nos encontramos por diversas vezes, no interior do Estado. Por fim, 
para fazer justiça, gostaria de, em nome do Dr. Paulo Teodoro, 
Diretor-Geral do lgam, e em meu próprio, agradecer ao Juscelino 
Ribeiro, que foi fundamental para a realização deste fórum, antes e 
durante o evento. 

Com a palavra, o Sr. Leandro Quadros Amorim, Superintendente de 
Meio Ambiente da MBR, que disporá de 15 minutos para sua 
exposição. 

Palavras do Sr. Leandro Quadros Amorim 
Bom dia a todos. É um prazer poder falar de um tema tão importante 

como a água. Por uma falha minha, na hora de preparar a 
apresentação, não observei o tempo, mas vou tentar cumprir o prazo, 
resumindo a nossa fala. 

Particularizarei a questão do minério de ferro e sua relação com a 
água. A Antonieta antecedeu-me e falou brilhantemente sobre a 
mineração como um todo, mostrando os grandes impactos ambientais 
e os cuidados a serem tomados para que a mineração seja 
desenvolvida com qualidade. Minha exposição particularizará o 
minério de ferro e sua grande interface com a água. Existe uma 
diversidade grande dos minerais metálicos e não-metálicos, e todos 
fazem uma interface com a água, uma vez que a mineração consiste 
numa escavação. A relação entre mineração e água é tão antiga 
quanto a mineração, que tem 2 mil anos de idade. A água é sempre 
encontrada, fazendo uma grande interface com a mineração. Nosso 
desafio é trabalhar de acordo com o conceito de desenvolvimento 
sustentável, porque no mundo atual não se admite nenhum projeto de 
mineração que comprometa as águas. Esse é o grande desafio que 
precisa ser cumprido. 

Recentemente, o Ministério do Meio Ambiente lançou o Plano 
Nacional de Recursos Hídricos, onde há informações muito 
importantes. Apresento esta tabela para discutirmos a questão da 
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água, partindo do geral para o particular. Esta tabela mostra a 
quantidade de água retirada no Brasil inteiro. São 1.592m3 de água 
retirada por segundo, representados na primeira coluna da tabela. 
Uma parte dessa água, 751m3 por segundo, é devolvida para os rios. 
O consumo está representado na última coluna: são 841m3 por 
segundo. Percebemos que a grande retirada de água, 46%, é 
destinada à irrigação. O uso urbano também retira bastante: 26%. São 
420m3 por segundo, devolvendo-se 332m3 por segundo. Mas com que 
qualidade? Quando falamos que um sistema urbano usa água e 
depois devolve, na maioria dos casos falamos que devolve esgotos. 

O setor industrial também está abrangido. A captação é de 281m3 , 

com uma devolução quase total: 226m3
. Existe a questão dos 

efluentes industriais, que precisam ser controlados. A irrigação é a 
que devolve menos. Capta 739m3 por segundo e devolve só 148m3 

por segundo, consumindo 591m3 
- ou seja, consome 69%. Na última 

coluna está representado o uso urbano, que consome 11%. O uso 
industrial, no qual está incluída a mineração, é de 7%. O consumo 
industrial é pequeno. A mineração é uma particularidade dentro do 
consumo industrial. 

Em Belo Horizonte estamos na Bacia Hidrográfica do Rio São 
Francisco, cujos dados relativos à retirada de água são um pouco 
diferentes dos dados nacionais. A quantidade proporcional de 
irrigação é maior ainda: no Brasil é de 46%, na Bacia do Rio São 
Francisco é de 68%. E o percentual urbano é menor. O quadro 
nacional está muito alterado, devido à cidade de São Paulo. 

Abordarei as três questões: urbana, agrícola e mineração. O gráfico 
da direita mostra o exemplo da exportação. Tomei a exportação como 
um exemplo porque é um setor em que vivemos um momento de 
muita pujança. Entre os principais produtos de exportação brasileira, 
os do agronegócio são muito importantes. Em 2005 não tivemos um 
ano muito bom para a soja, mas continua sendo um produto muito 
importante. 

Do lado esquerdo estão os produtos de base mineral. Muitas vezes 
avaliamos a mineração por si só, mas esquecemo-nos que é a base 
de uma enorme cadeia produtiva. No caso do minério de ferro, por 
exemplo, temos a indústria siderúrgica, a automobilística e muitas 
outras. O agronegócio e a indústria de base mineral são duas 
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atividades muito importantes, e ambas causam grandes impactos 
ambientais. 

Devemos comparar as duas. Se queremos trabalhar com 
desenvolvimento sustentável, precisamos estar de acordo com o 
controle ambiental adequado. 

Neste mapa vemos todos os títulos minerais em Minas. A Antonieta 
mostrou que a maioria das minas está em nosso Estado ocupando 
uma grande área. Freqüentemente, este mapa é apresentado como 
se tudo isso em vermelho fosse mineração. Conseqüentemente, a 
grande "ameaça", entre aspas, que a mineração causa é a ocupação 
de solo do Estado. Existe um erro nessa interpretação. Para cada 1 00 
áreas minerais pesquisadas, apenas uma se torna mina. Neste mapa 
são considerados todos os alvarás de pesquisa, áreas que estão 
sendo pesquisadas. 

O próximo mapa mostrará as áreas que realmente são concessões 
de lavras. Como podem ver, a área diminuiu bastante. Este azul 
representa as áreas do Estado onde existem concessões de lavras e, 
portanto, minas. Estou falando sobre mineração organizada e 
legalizada. Não estou fazendo referências a atividades ilegais, que, 
infelizmente, são muito freqüentes. Estou falando especificamente 
sobre a mineração que age dentro da lei. 

Identificamos, neste mapa, o Sul de Belo Horizonte, a região do 
Quadrilátero Ferrífero, onde existem muitas concessões de lavras. 
Como podem ver, existem outras áreas menores do Estado que 
também possuem concessões de lavras. 

A extensão territorial do Estado de Minas Gerais é de 588.000km2
• 

Os títulos minerais - cor vermelha no primeiro mapa - representam 
21% do Estado. Essas concessões de lavras, na cor azul, 
representam apenas 1% do Estado. Nem toda concessão de lavra é 
efetivamente utilizada para mineração. A concessão de lavra, ou seja, 
a área onde existe uma concessão legal, geralmente é muito maior 
que a área da mineração em si. Podemos estimar a área efetiva de 
mineração em 30% da área total de uma concessão de lavra. Estamos 
falando de algo em torno de 0,3% da área de Minas Gerais - maior 
Estado minerador do Brasil, como a Antonieta mostrou - efetivamente 
ocupado por mineração. 

É importante entendermos esse conceito para não chegarmos a 
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conclusões equivocadas. Por exemplo, esse mapa vermelho é 
mostrado, muitas vezes, cruzando-se esses dados com áreas de 
importante biodiversidade e unidades de conservação. Isso não 
corresponde à realidade. Teremos de compará-lo com esse mapa 
azul. 

Vamos particularizar a questão na Bacia do Rio das Velhas, onde 
predominam mineração, ocupação urbana e captação de água para o 
abastecimento público. O Rio das Velhas nasce perto de Ouro Preto e 
tem sua foz na Barra do Guaicuí, afluente do Rio São Francisco. 
Estamos no Quadrilátero Ferrífero, área onde existe forte 
concentração de mineração de ferro. Para efeito de planejamento, a 
bacia do Rio das Velhas foi dividida em três: o alto Rio das Velhas - da 
nascente até Belo Horizonte, ocupando 10% da bacia-, o médio Rio 
das Velhas e o baixo Rio das Velhas. 

No plano de recursos hídricos do Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Rio das Velhas foi feito um levantamento de toda a bacia, que tem 
28.000km2

, para que fossem verificadas as áreas de uso. Na coluna 
maior, da direita, temos: 45km2 de mineração, 1.800km2 de mata, 
11.300km2 de campos e 14.000km2 

- metade de toda a bacia do Rio 
das Velhas - de pasto. 

A Bacia do Rio das Velhas é um grande pasto, e a área de 
mineração é muito pequena. 

Fazendo a separação em alto, médio e baixo Rio das Velhas, 
observamos que a distribuição é mais ou menos igual no médio e no 
baixo. A diferença é que existem 14km2 de mineração no médio e não 
há mineração no baixo. Esses 14km2 equivalem basicamente à 
mineração de calcário. No alto Rio das Velhas são 31km2 de 
mineração, basicamente de ferro. 

Percebemos que há uma distribuição diferente. A parte urbana, por 
exemplo, é muito maior, porque inclui a Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. Em termos proporcionais, verificaremos diferenças entre o 
alto, o médio e o baixo. O médio e o baixo têm uma distribuição mais 
ou menos semelhante; o alto é diferente. 

Analisando aqueles mesmos números de forma proporcional, vemos 
que 50% da bacia são pasto. O baixo Rio das Velhas tem 51% de 
pasto, e o médio tem 54%; a distribuição é parecida. O alto Rio das 
Velhas tem, proporcionalmente, 26% de matas, ao passo que há 5% 
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no médio, 4% no baixo e 6% no total da bacia. 

A concentração de matas no alto Rio das Velhas é muito maior, e 
também a concentração de mineração. Trata-se daquela mineração 
de ferro. Ainda assim, essa mineração de ferro ocupou 1,1% do alto 
Rio das Velhas. E toda a mineração ocupa 0,2% da bacia como um 
todo. O curioso é que, nesse 1,1 %, estamos gerando 15% de toda a 
produção de minério de ferro do Brasil. Então, utilizando-se 1% de 
parte da Bacia do Alto Rio das Velhas ou 0,2% da Bacia do Rio das 
Velhas como um todo, geram-se ali 15% da produção brasileira de 
minério de ferro. É claro que tudo tem de ser analisado com muito 
cuidado. 

Esta figura refere-se à questão da mata, mas vou passar direto em 
função do tempo, senão não conseguiremos chegar ao final. 

O uso do solo está intrinsecamente ligado às águas, em termos de 
qualidade e quantidade. Este gráfico também existe no plano de 
recursos hídricos da Bacia do Rio das Velhas e mostra a qualidade da 
água do rio, representada pelo Índice de Qualidade de Água - IQA -, 
desde a nascente, que está na parte esquerda do gráfico, até a foz, 
que está na direita. Aquela região do meio fica próxima a Belo 
Horizonte. É onde a qualidade da água cai bastante, em conseqüência 
do lançamento de esgotos da Capital, do Arrudas e do Onça. Isso fica 
bastante evidente no mapa. Depois a qualidade da água melhora, pelo 
efeito da diluição. 

Fizemos uma análise um pouco mais detalhada deste "slide", 
separando os afluentes das águas do próprio rio. O gráfico está 
mostrando tanto os afluentes do Rio das Velhas quanto a própria água 
do rio. Esta linha indica o rio. Estas bolinhas que estão do lado de 
fora, para cima ou para baixo, são alguns afluentes. Verificamos, por 
exemplo, que aqueles dois pontos que estão abaixo da linha do rio 
são os dois primeiros poluidores do Rio das Velhas. São dois rios que 
têm qualidade muito inferior à do Velhas, o que significa que o estão 
poluindo. Em seguida, vemos dois rios que têm qualidade superior à 
do Velhas, ou seja, estão jogando água limpa nele. 

Vamos dar nome aos bois. O primeiro poluidor do Rio das Velhas é 
o Rio Maracujá, aquele que passa em Cachoeira do Campo, próximo 
a Ouro Preto. O segundo poluidor é o Rio ltabirito, que recebe o 
esgoto sanitário da cidade de ltabirito. Não está escrito, mas o terceiro 
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poluidor é o Ribeirão Água Suja, que recebe o esgoto de Nova 
Lima. À frente, vemos os efeitos do Arrudas e do Onça, puxando a 
qualidade do Velhas para baixo. Em seguida ele recebe águas 
melhores, e a qualidade vem melhorando, por diluição, até chegar 
novamente a uma condição adequada. 

Quais são os rios que lançam águas boas? No alto Velhas, temos o 
Rio do Peixe e o Rio Macacos, cujas águas têm boa qualidade. Esses 
rios estão justamente onde está a mineração. 

Na Bacia do Rio do Peixe estão as Lagoas dos Ingleses, das 
Codornas e do Miguelão. O Rio do Peixe é o melhor afluente do Rio 
das Velhas, e é exatamente ele que recebe os efluentes da mineração 
de ferro. Observamos que os Rios ltabirito e Maracujá alimentam e 
poluem a APA Sul e estão fora da área de proteção ambiental - as 
cabeceiras da bacia ficaram de fora. A melhor forma de planejamento 
de território é a bacia hidrográfica, e não esta aqui, porque o objetivo 
da APA é proteger as águas; mas estamos deixando de fora as 
cabeceiras e dois dos poluidores da bacia. 

Como disse a Antonieta, uma atitude importante na indústria de 
mineração é o reaproveitamento da água. No caso do minério de ferro 
no alto Rio das Velhas, reaproveitamos 90% da água. Temos uma 
vantagem muito grande em relação a outras minas, como por exemplo 
as minas de ouro, onde há sulfetos, pois não temos potencial de 
geração de águas ácidas. No processo de mineração de ferro não 
existe nenhum contaminante natural, nem de sulfetos, como disse a 
Antonieta, nem artificial, porque não usamos produtos químicos. Por 
isso, no caso da mineração de ferro, temos a feliz possibilidade de 
fazer um bom aproveitamento das águas. Com uma boa gestão e uma 
simples decantação, fazemos com que essa água torne-se de ótima 
qualidade. 

Este é um modelo de rebaixamento do nível de água, em que são 
mostrados os tipos de rocha da região. Onde há mina também há 
água, porque o minério é um aqüífero. Mas há outro tipo de aqüífero, 
este aqui, que não está relacionado com o minério. No rebaixamento, 
abre-se uma mina na formação ferrífera. Enquanto ela está acima do 
nível de água, nada acontece; depois, são perfurados poços, 
instalados os esquemas de controle, e esses poços bombeam a água. 
Passa a existir um fluxo em direção à mina, permitindo-a aprofundar-
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se em condições de segurança, sem água. Concluída a mina, os 
poços são desligados e o fluxo volta para ela, formando um lago no 
local da cava de mineração. No caso do minério de ferro, esses lagos 
acumulam água de qualidade. Mas observem que esta nascente ao 
lado não sofreu nenhuma alteração, porque não há ligação desta água 
com a água profunda da mina. A prova disso está nesta foto. Temos 
um curso d'água que é uma das fontes de abastecimento da cidade 
de Belo Horizonte, a Bacia do Mutuca, e, bem ao lado, uma mina já 
exaurida, a Mina da Mutuca, onde foi feito um rebaixamento do nível 
de água de 250m. Não aconteceu nada com essa bacia, porque esse 
é um aqüífero de circulação rasa, em que não há essa comunicação. 
Necessariamente, nem todos os rebaixamentos afetam a nascente, 
mas isso pode acontecer. Por isso, são importantes os planos de 
gestão e a garantia de disponibilidade hídrica para todos. 

Aqui, um exemplo de impermeabilização de solo no Bairro 
Belvedere, em cima da formação ferrífera. Esse é um problema para 
os aqüíferos, porque aqui a cidade está impermeabilizando o solo. 
Vejamos numa imagem de satélite o tamanho da dimensão das duas 
coisas. Vemos uma imagem de Belo Horizonte, o seu tamanho; aqui, 
a Mina de Águas Claras, e, no canto esquerdo, a Mina da Mutuca. 
Observem a dimensão dela e a dimensão de Belo Horizonte e 
comparem como a impermeabilização de aqüífero e uso do solo. 

Este é o último "slide". Na verdade, por termos água de boa 
qualidade, encaramos essa proximidade com comunidades e com a 
fonte de abastecimento uma oportunidade, e não um problema. 

É perfeitamente possível que se utilize dessa água porque ela é uma 
necessidade da mineração ao fazer o rebaixamento com vistas ao 
abastecimento público. Gostaria de citar vários exemplos onde isso já 
está acontecendo, mas não vou ter tempo. Muito obrigado. 

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de 
'
1slides". 

O Sr. Coordenador- Agradecemos ao Dr. Leandro Quadros Amorim. 
Convidamos para falar sobre o tema o Dr. Fernando Galvão, Promotor 
de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, que 
disporá de 15 minutos para a sua exposição. 

Palavras do Promotor de Justiça Fernando Galvão 
Bom-dia a todos. Agradeço o convite feito ao Ministério Público e a 
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oportunidade de poder representá-lo aqui. 

O tema é muito importante. Entre os recursos naturais, a água é o 
que mais nos chama atenção e nos causa preocupação. Precisamos 
fazer algumas reflexões. 

Trouxe pequenas referências e anotações sobre a legislação, a fim 
de orientá-los em uma rápida conversa sobre a possibilidade de 
gestão do empreendimento que, apesar de produzir impactos no meio 
ambiente, tenha por objetivo preservá-lo. 

O meio ambiente é um bem jurídico importante na Constituição. Eu 
diria, talvez até um dos mais importantes bens jurídicos da 
Constituição, o que pode ser percebido no art. 225, que diz o seguinte: 
"Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade da vida, 
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo 
para as presentes e futuras gerações". 

Não há um bem jurídico que tenha recebido da Constituição um 
tratamento tão especial quanto o meio ambiente. A Constituição é 
muito clara em dizer que precisamos preservá-lo não em um projeto 
imediato, mas projetá-lo para o futuro, em prol do atendimento das 
necessidades de pessoas que ainda nem sequer nasceram. Então, 
podemos verificar que é sujeito de direito um ser humano que ainda 
nem nasceu. 

No direito civil há uma construção que diz que se deve preservar o 
direito do nascituro, daquele que, já concebido, tem expectativa de 
nascer com vida, no futuro. E agora a Constituição projetou essa 
proteção para ainda mais longe ao dizer que é preciso proteger o meio 
ambiente para as gerações que virão. O nosso desafio são os projetos 
de longo prazo. 

Como administrar o desenvolvimento e o interesse pela preservação 
do meio ambiente? Lamentavelmente, não raro se estabelece uma 
relação de antagonismo e conflito tão prejudicial a todos nós. A idéia é 
conciliar. Precisamos conciliar a proteção do meio ambiente com o 
desenvolvimento. Mas nem sempre essa discussão é muito fácil ou 
bem compreendida. Porém, o esforço sempre vale a pena, na medida 
em que avançamos, cada vez mais, na consciência da preservação. 

Em relação aos instrumentos, o Deputado Doutor Ronaldo fez uma 
abordagem muito feliz. Os instrumentos são perfeitos. A lei não é um 
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obstáculo à preservação. Não poderíamos dizer que é preciso 
mudar as leis para conseguir a preservação do meio ambiente, e sim 
cumprir as leis, sem passionalismo ou disputas emocionais, 
simplesmente porque são regras. Regras que, neste momento, foram 
consideradas as mais adequadas pela nossa sociedade, como forma 
de orientar as atividades. 

A atividade de gestão desse desenvolvimento não pode passar por 
cima de outros interesses igualmente importantes. 

Destaco algumas referências na Constituição Federal. O § 1 º do art. 
225 reza que a efetividade do direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado - essa é uma mensagem importante, 
precisamos trabalhar em prol do equilíbrio - cabe ao poder público. O 
"caput" do artigo estabelece que é dever da sociedade, mas incumbe 
o poder público de exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou 
atividade potencialmente causadora de significativa degradação ao 
meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade. 

A idéia é ter todas as informações necessárias à compreensão do 
que acontecerá no momento em que o empreendimento estiver 
operando, conseguir mitigar esses impactos negativos e potencializar 
os positivos. Se chegarmos à conclusão de que aquela atividade 
poderia desequilibrar o meio ambiente, a regra do "caput" estaria 
sendo violada. Minha premissa fundamental é conseguir manter o 
equilíbrio. Isso exige uma atividade de gestão. 

Quero dizer com isso que não é possível simplesmente autorizarem-
se todos os empreendimentos. É necessário avaliar cada 
empreendimento, o impacto que vai gerar no meio ambiente e 
perceber se há condições de mantê-lo equilibrado. Obviamente, isso é 
difícil. 

A exigência do estudo prévio e de sua publicidade nos indica que 
todos devemos participar dessa discussão, que deve ser muito clara, 
as premissas devem ser conhecidas. Se precisamos de informações 
técnicas, elas devem ser claras o suficiente para qualquer pessoa do 
povo entender e manifestar se concorda ou não e ser instrumento do 
estudo de impacto ambiental, vinculado a um processo de 
licenciamento ambiental, atividade de gestão que cabe ao poder 
público, com a participação da coletividade. 
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Falo sobre a participação da coletividade porque nos conselhos 

de política ambiental dos Municípios temos representantes da 
comunidade que avaliarão esse estudo e se manifestarão sobre a 
viabilidade ou não e sobre as medidas que devem ser adotadas para 
preservar o equilíbrio do meio ambiente na sua relação com a 
atividade de desenvolvimento. 

Outra informação importante é que está clara na Constituição a 
relevância da atividade minerária, tanto que o constituinte diz 
claramente sobre a necessidade de se recuperar o meio ambiente 
que, pela própria natureza da atividade, será impactado de forma 
importante. Ali temos duas obrigações. No § 2º do art. 225, temos que 
aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o 
meio ambiente degradado. Obrigação para o empreendedor. Mas diz 
que será feito de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão 
público competente, na forma da lei. Obrigação agora para o órgão 
público indicar a solução técnica. Estamos compartilhando essa 
gestão. Nem o empreendedor pode eximir-se da sua obrigação de 
reparar o dano, a degradação causada inerente à atividade, nem o 
poder público pode eximir-se da sua obrigação de exigir uma 
metodologia, uma forma de reparação daquela interferência de acordo 
com a técnica adequada, sendo responsabilidade do poder público 
aprovar a maneira adequada de se recuperar o meio ambiente. 

Insisto na construção de instrumentos de gestão. A Resolução do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente nº 1/86 trata do estudo de 
impacto ambiental. 

E aí a mineração aparece claramente, de maneira muito explícita, 
como uma atividade que não exige estudo prévio de impacto 
ambiental e aprovação por meio de licenciamento. 

O art. 2º da resolução diz: "Dependerá da elaboração de estudos de 
impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental, a 
serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente e do 
lbama em caráter supletivo, o licenciamento de atividades 
modificadoras do meio ambiente, tais como a mineração". Portanto, a 
idéia é a de que vamos conhecer todos os detalhes antes de começar 
a atividade. E se a Constituição fala num estudo prévio, precisamos 
deixar claro que impactos serão produzidos na atividade, e é muito 
importante que passemos da fase da declaração dos direitos humanos 
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fundamentais para a efetivação desses direitos. Na prática, chamo 
a atenção para o fato de que o estudo de impacto ambiental não pode 
ser uma peça formal, que me autoriza sempre a atividade, nem 
simplesmente um estudo. Devemos fazer um estudo adequado, que 
traga as informações necessárias - todas elas, não só algumas -, e 
que previamente eu saiba o que vai acontecer, para que possa fazer 
um planejamento para controlar aquela atividade. Esse o sentido da 
lei. 

Se pensarmos que podemos trabalhar com a formalidade, ou seja, 
com um estudo ambiental que é cópia de um outro parecido, de um 
empreendimento que se fez no Município tal e que posso adaptá-lo -
mudo o nome do empreendedor, mudo o nome do local -, isso não é 
gerir a atividade e a sua relação com meio ambiente. Preciso ter uma 
informação verdadeira, um estudo de impacto ambiental material, ou 
seja, que traga as reais informações - e todas -, antes de começar o 
empreendimento, para que possa fazer essa gestão que nos ordena a 
Constituição. 

Percebemos, nessa resolução, que há uma referência muito clara: 
que o estudo de impacto ambiental abranja todas as alternativas 
tecnológicas e de localização do projeto, confrontando-as com a 
hipótese de não-execução desse empreendimento, ou seja, com 
alternativa zero. Minha idéia é: se o empreendimento causar 
desequilíbrio ao meio ambiente, se eu não puder reequilibrar aquele 
ecossistema que será impactado, tenho alternativa zero. Mas é 
preciso, no estudo, visualizar todas as alternativas. Assim, não 
podemos admitir uma gestão que tenha uma única alternativa, que o 
empreendedor diga como quer fazer e o Estado simplesmente 
permita-lhe fazê-lo. Tecnicamente, temos de perceber quais são as 
possibilidade de impactar menos, de controlar mais, de potencializar 
aquela atividade de modo que haja efetivamente essa compatibilidade 
dos interesses. Assim, um estudo de impacto ambiental que não traz 
alternativas não serve aos fins a que se propõe. É possível, então, 
que o órgão gestor diga: essa alternativa proposta pelo empreendedor 
não é a melhor; necessitamos de outra; precisamos modificar o 
projeto; do contrário não será possível, porque a hipótese é a da 
alternativa zero, da não-execução desse empreendimento. 
Lamentavelmente, minha experiência tem mostrado que, muitas 
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vezes, ou seja, mais do que seria adequado, os estudos de 
impacto ambiental são peças formais que não apresentam as 
informações de que precisamos, que não apresentam alternativas, e 
não estamos fazendo uma gestão de meio ambiente. 

Para finalizar, o art. 6º me diz que preciso ter todas as informações, 
o diagnóstico da área de influência do projeto e suas interações, 
completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas 
interações tal como existem, de modo a caracterizar a situação 
ambiental da área antes da implantação do projeto. Preciso saber o 
meio físico, o subsolo, o ar, o clima, as águas, destacando os recursos 
minerais, os corpos de água, a topografia, os tipos e as aptidões do 
solo, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes 
atmosféricas, o meio biológico. Não podemos esquecer-nos do meio 
socioeconõmico, porque não nos interessa saber somente sobre a 
água, mas também sobre seu uso numa comunidade. E preservar a 
qualidade é outra parte da discussão, depois que o empreendimento 
acabar. 

É preciso ter cuidado com todas as questões importantes. Tenho de 
garantir o uso da água. Então, esse estudo de impacto ambiental tem 
de discutir esse aspecto de maneira clara. 

O art. 6º ainda me diz que é preciso analisar os impactos, é preciso 
ter as alternativas claras, identificar a magnitude dos impactos e fazer 
uma interpretação do que vai acontecer. Isso só será possível se o 
estudo for sério e me possibilitar as informações necessárias para 
essa análise. Parece-me que o nosso desafio é passar da fase da 
declaração, da boa intenção para a efetivação. É preciso fazer com 
que a lei seja realmente aplicada, não porque é ponto de vista de um 
grupo que tenta impedir o progresso, o desenvolvimento de outro 
grupo. O problema não é esse. Essas são as regras consideradas 
adequadas por todo o grupo social. Quando as defendemos, a idéia é 
que combinamos isso. Não há que se pensar em antagonismos, mas 
em convergência de esforços para se chegar a um ponto de 
preservação que interesse a todos. 

Espero ter trazido alguma contribuição em relação a essa previsão 
legal. Como o Deputado falou, temos leis muito boas para a defesa do 
meio ambiente, que é um bem jurídico tão caro e reconhecido pela 
Constituição. Muito obrigado. 
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- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de 

"slides". 
Palavras do Sr. Coordenador dos Trabalhos 

Antes de passar a coordenação ao Deputado Doutor Ronaldo, quero 
parabenizar a Maria Antonieta e o Leandro e fazer alguma 
complementações à palestra do Dr. Fernando Galvão. A preocupação 
hoje do sistema de meio ambiente, comandada pela Secretaria de 
Meio Ambiente, é exatamente essa. Para se obter uma licença 
ambiental, há necessidade do pronunciamento da Feam, da Fiemg e 
do lgam sobre o compromisso de se evitarem os impactos ambientais. 
A preocupação do Secretário José Carlos é a mesma. Quando uma 
empresa solicita um licenciamento ambiental, apresenta um 
orçamento de viabilidade econômica, financeira e técnica muito bom. 
Apresenta o que vai fazer para minimizar o impacto ambiental. O que 
nos preocupa é que nesse orçamento o custo do reparo dos danos 
ambientais não tem a mesma eficácia no contexto do estudo de 
viabilidade econômica. 

Isso nos preocupa. Será que eles, realmente, analisam e fazem uma 
previsão orçamentária de quanto custará isso? Refiro-me não só ao 
impacto ambiental, mas também ao social. Quando se analisa a parte 
técnica do que ocorrerá, as previsões do que temos de fazer para 
manter a natureza como antes são executadas com muita eficiência, 
mas agora estamos com dúvida se é real esse estudo de viabilidade 
do orçamento. Realmente, não consideram esse custo como 
periférico. A análise desse custo deve ter o mesmo valor do custo 
técnico, econômico e financeiro. Essa é a nossa preocupação. Os 
projetos são maravilhosos. Todos aqueles que entram e conseguem a 
licença ambiental obedecem todas as exigências da lei. 

No caso da mineração, esta tem vida útil. Para quando ela acabar, 
as grandes empresas mineradoras fazem o orçamento disso, 
prevendo um custo final. Depois que acabar a vida da útil da mina, 
haverá recurso para recompor a natureza? Será que as outras 
mineradoras, talvez a maioria, não façam uma reserva financeira e 
econômica para reparar a natureza, depois do término da sua 
atividade econômica? É essa a preocupação de todos nós, e podem 
estar certos de que estamos atentos a ela, que também é do Dr. José 
Carlos Carvalho. 
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São essas as considerações, complementando a brilhante 

palestra do Fernando. Agora passo a coordenação para o Deputado 
Doutor Ronaldo, que dará início aos debates. Agradeço a todos. 

O Sr. Presidente - Gostaria também de fazer coro com o Dr. 
Adolpho. Na abertura do simpósio ocorrido esta semana na Fiemg, foi 
essa exatamente a fala do Secretário. Não tenha dúvida nenhuma. O 
orçamento da empresa deve ter vistas para coibir um futuro desgaste 
da natureza. Achei isso muito interessante, pois mostra, mais uma 
vez, a seriedade da secretaria. Visito muito os Estados e, em breve, 
visitarei um outro para estudos no campo do meio ambiente, e 
desconheço uma secretaria tão bem orientada para isso. O senhor 
pode ter certeza disso, Dr. Adolpho. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Neste instante daremos in ícío à fase de debates. 

As perguntas podem ser encaminhadas por escrito ou oralmente, 
mediante inscrição prévia. Para agilizar os debates, solicitamos às 
pessoas que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam 
objetivas e sucintas, dispensada a formalidade das saudações 
pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos para fazer sua 
intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as respostas. 

Informamos aos participantes e telespectadores que as palestras 
apresentadas em Power Point estão disponíveis no "site" da 
Assembléia Legislativa www.almg.gov.br. 

Aviso de interesse geral: A ata deste Seminário Legislativo, 
contendo a transcrição completa das exposições e debates, será 
publicada no "Diário Legislativo", na edição do dia 12/4/2006. 

Aos interessados em gravar em vídeo as reuniões do seminário, 
esclarecemos que não será possível fornecer cópias das gravações, 
razão por que haverá reprise do evento pela TV Assembléia. A reprise 
do seminário será exibida pela TV Assembléia nos seguintes dias e 
horários: no dia 14 de abril, sexta-feira, às 8 horas, abertura da 
reunião do dia 21 de março, parte da manhã; no dia 15 de abril, 
sábado, às 8 horas, 2ª parte da reunião do dia 21 de março. parte da 
tarde; no dia 16 de abril, domingo, às 8 horas, 3' parte da reunião do 
dia 22 de março, parte da manhã; no dia 17 de abril, segunda-feira, às 
8 horas, plenária final da reunião do dia 23 de março, parte da manhã. 

Debates 
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O Sr. Presidente - Inicialmente, daremos a palavra ao Sr. Rui 

Nogueira, que representa a entidade Nação do Sol e fará sua 
pergunta oralmente. 

O Sr. Rui Nogueira - Meu nome é Rui Nogueira, sou médico, 
pesquisador e escritor. Fico muito contente por ver muita gente no 
Brasil estudar, discutir e preocupar-se com o meio ambiente, a água e 
a ecologia. Gostaria de deixar para a Mesa um questionamento. 

Ouvi, e se ouve a todo o instante, que exportação é uma maravilha e 
a solução de tudo. Pergunto à Mesa se não estamos precisando 
estudar um pouquinho mais o problema da exportação. No Brasil, há 
contratos de exportação de minério de ferro a US$5,00 a tonelada, o 
que não representa R$30,00. A exportação tem total isenção de 
impostos, conforme a Lei Kandir. Em 2002, exportamos 7 bilhões e 
800 milhões de minério de ferro, de todas a formas, mas, no Brasil, só 
ficaram R$360.000.000,00 da CPMF. 

Além disso, há algo sórdido no comércio internacional. Se formos à 
padaria da esquina e quisermos comprar o pãozinho a R$0,01, o 
padeiro jamais nos venderá seu produto. No entanto, do Brasil, todos 
compram o minério ou qualquer outro produto pelo preço que impõem, 
o que não tem cabimento. 

Há um estudo da seção financeira da Unesco, que analisou todas as 
exportações do mundo no ano passado. Eles dizem que a exportação 
do Brasil nada resolve, porque a maioria dos exportadores são 
empresas estrangeiras. Se analisarmos o caso da soja, veremos que 
os cinco maiores exportadores são estrangeiros, sendo Bunge e 
Cargill os dois principais. Segundo informam, não há vantagem 
porque o resultado da exportação não vem para o povo ou para 
empresários brasileiros, ficando para a companhia estrangeira, que 
faz a remessa dos lucros. No ano passado, a remessa de lucros do 
Brasil aumentou 73% em um ano. No ano anterior, o índice foi de 
43%. Estão sangrando nosso país, situação que precisa ser revista. 

Outro ponto também citado pela Unesco - que nem analisou a 
isenção de impostos, só mencionando a influência das empresas 
estrangeiras - é que hoje 60% do comércio mundial ocorre entre 
matriz e filial. Há um exemplo terrível em Paracatu, Minas Gerais. 
Uma mina do Canadá explora a Serra do Ouro, que está meio 
desmanchada. Há uma lei que considera o ouro como ativo financeiro. 
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Assim, desde a mina, o ouro da filial canadense é visto como ativo 
financeiro. A empresa pode, quando quiser, simplesmente transferir o 
ouro de Paracatu para sua matriz- no Canadá-, que provavelmente é 
inglesa. 

Há muita gente estudiosa e bem-intencionada, mas os estudos têm 
de ser aprofundados, não se considerando apenas que deve haver 
uma floresta sustentável. No Brasil, há a maior plantação de eucalipto 
do planeta, e ela acabou com a mata atlântica. Já não se plantam 
alimentos, e os moradores de certas regiões foram expulsos. Só é 
plantado o eucalipto para se fazer pasta de celulose, e 98% da sua 
produção é exportada com total isenção de impostos. Temos de rever 
essa situação, porque a realidade do Brasil, desde a Colônia, é sair 
riqueza e ficar buraco e miséria. Nada é recuperado. 

O Sr. Presidente - Agradecemos a exposição muito pertinente do Sr. 
Rui Nogueira. Alguém gostaria de comentá-la? 

O Sr. Leandro Quadros Amorim - Em relação à questão da 
exportação e ao preço do minério de ferro, nos anos recentes houve 
uma importante mudança no cenário. O senhor falou que o preço seria 
US$5,00. Na verdade, o preço atual é dez vezes superior, uma vez 
que 11 de minério de ferro está custando US$50,00. No ano retrasado, 
houve 20% de aumento no preço do minério de ferro; no ano passado, 
71% de aumento; e a previsão para este ano é de mais 20% de 
aumento. O senhor pode ficar tranqüilo, que não estamos vendendo 
minério de ferro a preço de banana. Ao contrário, temos enfrentado 
grande conflito internacional com a China, em virtude do preço do 
minério de ferro. 

No que diz respeito à exportação, vou-me ater à questão do minério 
de ferro, que conheço mais, e à questão das multinacionais. No caso, 
o grande exportador de minério de ferro do Brasil, que está forçando o 
aumento de preço no mercado mundial, é a Vale do Rio Doce, que é 
uma companhia nacional. Logo, a preocupação com relação a 
empresas estrangeiras não se aplica ao caso do minério de ferro, cujo 
aspecto social é bastante relevante. Conforme afirmei, o minério de 
ferro é a base de uma cadeia produtiva muito grande: a cadeia 
siderúrgica, a automobilística e por aí vai toda a seqüência industrial 
que começa com o minério de ferro. No caso do Brasil, exportamos o 
excedente, após alimentar todo o mercado siderúrgico nacional. E 

L__------0------___J 
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vejam os senhores que o Brasil é o nono produtor mundial de aço; 
não é uma produção pequena: ela se aproxima dos 50.000.000t este 
ano. Esse mercado de aço alimenta a construção civil, a indústria 
automobilística, a indústria aeronáutica e por aí vai. Só que temos 
uma capacidade de produção muito maior, porque temos reservas 
maiores de minério de boa qualidade. Então, exportamos o excedente. 
Como decorrência do aumento de preço a que me referi, esse 
excedente, no último ano, transformou-se no primeiro produto da 
pauta de exportação brasileira, com US$7.400.000.000,00. Esse valor 
representa 16% de todo o nosso superávit da balança comercial. O 
Brasil tem esse potencial, e não há razão para não utilizá-lo, uma vez 
que é possível abastecer o mercado siderúrgico doméstico e mantê-lo 
produtivo, assim como toda a cadeia produtiva que se segue. E, além 
disso, temos grande capacidade de exportar o excedente para o 
mundo, o que nos permite ditar preço. 

O Sr. Presidente - Agradecemos a fala do Sr. Leandro Quadros 
Amorim. Com a palavra, o Sr. Nísio de Souza Armani, engenheiro do 
Crea-MG, para uma apresentação oral. 

O Sr. Nísio de Souza Armani - Vivemos em uma Minas Gerais 
realmente dotada de todas as minas, com a forma topográfica é uma 
cabeça - o cérebro do País. A riqueza máxima de Minas é realmente o 
mineral, e temos de considerar que minério não é só o minério sólido, 
mas também a água, uma vez que nosso Estado, em diversos 
aspectos, é a caixa-d'água do Brasil. 

No caso da mineração legalizada, sobre a qual os expositores já 
explanaram muito bem, e da questão de se fazer cumprir toda a 
legislação estabelecida na Constituição e na emenda do Deputado, 
levamos em conta que toda mineração tem como conseqüência 
cavidades que podem ser dotadas de toda biota e podem ser reservas 
hídricas eternas, a exemplo da MBR, em Águas Claras, que poderá 
propiciar suprimento complementar de água para Belo Horizonte. E 
nós, na mineração legalizada, podemos transformar todas as 
cavidades conseqüenciais e todas as bacias de rejeito em áreas de 
recarga de lençol freático, de acordo com o nosso geólogo, Prol. 
Edésio Teixeira. Pergunto se não está passando da hora de 
considerarmos isso e todas as outras possibilidades de proteção 
ambiental como sendo a mineração legalizada aliada ao meio 
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ambiente, desde que esteja totalmente enquadrada na legislação 
ligada ao caso. 

O Sr. Leandro Quadros Amorim - Infelizmente, a parte que não tive 
tempo de exemplificar na minha exposição foi exatamente sobre esse 
tema. Essas possibilidades são enormes. Conheço o trabalho do Prol. 
Edésio, e ele foi muito feliz no seu trabalho. Temos grandes 
reservatórios de água que podem e devem se transformar em 
reservatórios de água para o uso da sociedade. No caso de Águas 
Claras, ainda não temos previsão, mas existem outras situações em 
que as minas já estão praticando essa ligação com o abastecimento 
público. A Mina de Tamanduá, há cerca de 10 anos, fornece toda a 
água para o Condomínio Morro do Chapéu, gratuitamente. A mina 
está próxima à comunidade, tem poço de rebaixamento, tem essa 
água em excesso. Então, quem abre a torneira no Morro do Chapéu 
recebe essa água da mina. No mundo todo busca-se isso. Quando se 
tem uma mineração próxima à comunidade e há esse excedente de 
água gerado pelo rebaixamento, o ideal é aproveitar. Na Mina Capão 
Xavier, o projeto abrange o abastecimento de todo o Bairro Jardim 
Canadá, do Condomínio Retiro das Pedras, do Condomínio Jardim 
Monte Verde e da parte alta de Belo Horizonte. Essa integração vem 
sendo buscada, caso a caso, de acordo com os estudos e a 
localização das minas. A Mina do Pico, próxima a ltabirito, poderá 
abastecer a cidade daqui a 20 ou 30 anos. Isso é possível e desejável. 

O Promotor de Justiça Fernando Galvão - Não pretendo polemizar 
sobre nenhum tema específico, mas parece que precisamos evoluir 
um pouco mais na questão dos estudos. O manejo de lagos profundos 
parece que não está suficientemente estudado. 

Quando tratamos, em um estudo de impacto ambiental, do 
fenômeno da eutrofização, precisamos aprofundar-nos na questão. 
Não posso simplesmente tangenciar, tenho de conceder-lhe uma 
dimensão. 

Esse argumento da disponibilidade de água no futuro tem desviado 
a nossa atenção da necessidade de um planejamento prévio. Um 
plano de gestão hídrica tem de ser formulado e bem trabalhado antes 
do início das atividades. Ele não pode ser elaborado 
concomitantemente ou após as atividades. Isso não pode ser feito 
para daqui a 25 anos, pois temos de conhecê-lo agora. 
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Podemos pensar que, depois, disporemos de um reservatório, um 

lago profundo, mas o que acontecerá no período em que está sendo 
formado? Quantos anos são necessários para isso? E o uso da água? 
A disponibilidade que haverá depois do preenchimento da cava não 
será a mesma da fase em que está sendo inundada. 

Muitas vezes a posição do Ministério Público tem sido mal 
compreendida, mas a idéia é chamar a atenção para a necessidade 
de um planejamento prévio a fim de dimensionarmos as questões e de 
evitarmos trabalhar com o preconceito de que tal solução seja inviável 
por não ter havido estudo suficiente. Não posso dizer que isso seja 
viável ou inviável, mas posso afirmar que é necessário estudarmos 
mais, para termos a certeza do que poderá acontecer. 

O Sr. Leandro Quadros Amorim - Tranqüilizarei o Fernando Galvão 
e toda a sociedade, pois esses estudos estão bastante profundos. 
Como não dispomos de minerais com potencial para contaminar a 
água, também não haverá risco de se contaminarem esses lagos. 

A única possibilidade de contaminação seria por elementos que 
viessem de fora, com aconteceu na Lagoa da Pampulha. O controle 
desses lagos, para se evitar a contaminação externa, é muito fácil, 
porque se localizam no alto dos morros. Como a bacia hidrográfica de 
contribuição é muito pequena, a área que necessita de controle 
também é reduzida. No caso da Lagoa da Pampulha, é necessário 
controlar uma área de algumas centenas de quilômetros quadrados 
para que não haja poluição. Em relação a esses lagos, como se 
localizam no alto dos morros, a área a ser protegida é do tamanho do 
próprio lago. Assim, o controle é muito fácil. 

Na prática, isso acontece na Mina de Águas Claras. O lago está 
sendo enchido há cinco anos. O volume de água representa uma vez 
e meia o da Lagoa da Pampulha. O lago tem 1OOm de profundidade, 
com água de excelente qualidade. 

Os estudos foram prévios e aprofundados. Não existe nenhuma 
previsão de poluição desses lagos. A única possibilidade seria a 
contaminação por elementos externos, mas não permitiremos que isso 
aconteça. 

O Promotor de Justiça Fernando Galvão - Não pretendo gerar 
polêmica em relação a nenhuma questão específica, mas os estudos 
públicos, para conhecimento, análise e discussão sobre as minas 
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mencionadas pelo Leandro, são extensos, mas apenas tangenciam 
algumas questões fundamentais. 

Efetivamente, o plano de gestão hídrica não estava concluído ao se 
dar início à atividade da Mina Capão Xavier. Não penso que a MBR 
não tenha condições de fazer isso, pois a empresa é muito séria, mas 
o precedente é muito ruim. Se uma empresa considerada séria e com 
capacidade econômica pode iniciar o seu empreendimento antes de 
apresentar os estudos, projetos e planos, por que uma outra não 
poderia fazer isso também? A situação é complicada. A regra deve 
valer para todo o mundo, senão não deverá valer para ninguém. 

Insisto: não estou dizendo que não seja possível fazer um estudo ou 
um plano de gestão hídrica. Imagino que isso já esteja até pronto ou 
quase pronto. No início das atividades, de fato, não havia nada feito. 

Os vários volumes do estudo de impacto ambiental abordam muitas 
questões e de forma bem extensa, mas o fenômeno da eutrofização é 
tangenciado, não é enfrentado de verdade. Isso é que me parece o 
desafio. Se tudo isso custa recursos e demanda tempo, é um 
problema que imporá maior sacrifício. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. José Adalberto de Resende, 
da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Piranga 
- Amapi. 

O Sr. José Adalberto de Resende- Deputado Doutor Ronaldo, se eu 
passar do tempo, vou alertá-lo, com todo o respeito, porque o senhor 
abriu precedente de 6 minutos para uma mesma resposta. 

O Sr. Presidente - Claro. Esta é uma mesa de debates, e, se eu 
pudesse, ficaria aqui até amanhã. Pode ter certeza disso. 

O Sr. José Adalberto de Resende - Achei estranho o nobre Dr. 
Leandro perder metade de seu tempo para dizer que a agricultura é a 
grande vilã no uso da água. Se tivesse participado do painel de 
ontem, ele teria ouvido o que o Dr. Paulo Romano disse a respeito da 
capacidade que tem a agricultura de pegar água, gerar seu produto e 
devolvê-la para o meio ambiente em condição bem melhor do que 
pegou. Isso é possível sobretudo quando se trata de águas residuais 
contaminadas com matéria orgânica. 

Mas não vou polemizar com o Dr. Leandro. Da próxima vez, que ele 
venha para ouvir os dados da agricultura e, então, retirar essa lâmina 
de sua palestra. 
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Do ponto de vista social, pergunto: que quantidade de água é 

usada em relação à área beneficiada - agricultura e mineração? Isso 
porque encolheram ali o mapa da mineração e disseram que a outra 
parte é usada para pecuária. 

Qual o volume de água em relação ao número de empregos gerados 
na agricultura e na mineração? Não existe um coeficiente de 
distribuição de renda, mas qual é o volume de água utilizado na 
mineração em relação à capacidade de distribuição de renda que a 
agricultura pode promover? Convido o Plenário a refletir sobre esses 
pontos, porque novamente a agricultura veio a ser a vilã. Sou 
agrônomo de formação e não poderia deixar passar em branco essa 
questão. 

As grandes empresas gostam de ações pontuais. Dizem: "Poluímos 
até Belo Horizonte; então, temos de resolver o problema só até Belo 
Horizonte. Daqui para a frente é problema do Onça e do Arrudas". 
Ora, elas têm de pensar em bacia. Se poluíram a cabeceira, é preciso 
pensar nas conseqüências até a foz. 

As empresas trabalham com soluções pontuais. Em Ponte Nova, por 
exemplo, houve uma audiência pública em que uma empresa insistia 
em resolver os problemas pontuais no Município, ao invés de resolver 
problemas que ela causa à bacia. 

Tenho exemplos. Não citarei nomes, mas quem quiser tratar desse 
assunto pode me procurar. 

Naquela mesma audiência pública, quando nossa instituição pediu 
ao lbama que, se aquele empreendimento fosse aprovado, exigisse, 
no mínimo, 3% de compensação ambiental pelos estragos, obteve a 
seguinte resposta de um Diretor: "Às vezes, pensamos que 3% é 
pouco, mas não é. É muito. Esses 3% podern fazer com que o capital 
que está vindo para cá migre para o Bahrein". Respondi: "Se lá não 
existe legislação ambiental; se lá ninguém se interessa por preservar 
e reconstituir o que se perdeu, que o capital vá para o Bahrein ou para 
onde quer que seja". 

Parabenizo o Ministério Público, que tem brigado bastante por isso, 
tentando interpretar as leis e entrando com ações, porque a lei deixa 
brecha para isso. É muito dinheiro em jogo. 

O Dr. Fernando já nos conhecia, de Viçosa, e fico muito satisfeito 
em vê-lo tão bem nesse trabalho. 
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Por último, alerto a nossa Assembléia Legislativa para o fato de 

que deve depurar um pouco as leis que vêm lá de cima. Nosso Estado 
é minerador, e os interesses de Minas têm de ser tratados muito mais 
aqui do que naquele Congresso, com o qual, depois de ontem, fiquei 
muito frustrado, como brasileiro: nosso Congresso é um "Big Brother", 
em que vão dois para o paredão e nenhum deles volta para casa. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A assessoria nos lembra do adiantado da hora -
só poderemos ficar aqui até às 1 Oh30min -, razão pela qual não 
receberemos mais perguntas. Indago se algum dos expositores 
gostaria de fazer uso da palavra. Com a palavra, o Sr. Leandro 
Quadros. 

O Sr. Leandro Quadros Amorim - Gostaria de me desculpar com o 
José Adalberto se, por acaso, minha apresentação deu a entender 
que eu estava de alguma maneira atacando a agricultura. Não era 
esse o objetivo. Ali não havia intenção de fazer crítica alguma à 
agricultura. 

O que pretendi em minha exposição foi simplesmente mostrar à 
sociedade as questões da utilização da água. Isso não quer dizer que 
esteja criticando ou julgando que deva ser diferente. Estava 
simplesmente mostrando a utilização de água pela agricultura e 
comparando-a com os outros usos humanos, para desenvolver o 
raciocínio de que as duas atividades - o agronegócio e a indústria de 
base mineral - são importantes. Usei essa comparação porque a 
sociedade percebe muito bem a importância do agronegócio, mas não 
a da indústria de base mineral. Quando alguém vai à feira e compra 
uma laranja, tem a perfeita noção de que aquilo veio do campo e é 
fundamental para a vida, mas dificilmente, quando compra uma 
geladeira, tem idéia de que foi preciso haver uma mineração para 
produzir aquela geladeira - poucas pessoas têm essa noção. Assim, 
como o tempo era muito curto, busquei essa comparação para tentar 
mostrar, rapidamente, que a importância da indústria de base mineral 
é tão grande quanto a do agronegócio, que, reconheço, é enorme. 
Portanto, peço desculpas se deixei a impressão de fazer algum tipo de 
crítica ou ataque à agricultura. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Maria Dalce Ricas, da 
Amda, que dirigirá uma pergunta ao Sr. Leandro Quadros. 
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A Sra. Maria Dalce Ricas - Leandro, parabéns por sua palestra, 

em que você demonstrou de forma clara que é possível haver uma 
mineração responsável, que, se modifica o meio ambiente, pode 
recuperá-lo e minimizar os impactos. 

No entanto, há também centenas de minerações irresponsáveis. 
Realmente, se fizermos comparações, o passivo ambiental da 
mineração em Minas Gerais é muito grande, mesmo sobre os nossos 
cursos de água. E a sociedade tem dificuldade em perceber que a 
mineração vai desde a extração de areia, que alimenta a construção 
civil, por exemplo, às gigantescas minas de minério de ferro no Estado 
de Minas Gerais. Podemos perceber isso. 

Então, é preciso mais do que palestras em fóruns como este para 
mostrar que é possível que a mineração seja uma atividade 
ambientalmente responsável. Mas observamos que os órgãos que 
representam o setor produtivo - por exemplo, no Conselho Estadual 
de Política Ambiental - jogam sempre na retranca. Você não acha que 
as empresas ambientalmente responsáveis não se fariam representar 
de forma mais efetiva se buscassem sanear o setor de mineração, ao 
invés de serem, de certa forma, complacentes com a degradação que 
acontece em todo o Estado? O Rio Abaeté, por exemplo, respingou 
em vocês. Responsáveis ou não, a mineração é que leva a pecha, 
porque isso realmente é verdade. 

O Sr. Leandro Quadros Amorim - Concordo com você, Dalce. Acho 
que está na hora de o setor de mineração separar claramente uma 
mineração organizada, que segue as leis, de uma mineração como 
essa que você citou. A existência dessas minerações é algo 
extremamente negativo para a imagem da mineração como um todo 
porque, da mesma forma, a sociedade não diferencia uma coisa da 
outra. Assim, acidentes que aconteçam ou situações ilegais e 
irregulares como essas prejudicam demais a imagem do setor de 
mineração como um todo. Entendo, concordando com a Dalce, está 
na hora de começarmos a separar o joio do trigo em nossas 
representações. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Ana Paula Salgueiro Vieira, 
estudante de engenharia ambiental na Universidade Fumec, dirigida 
ao Dr. Fernando Galvão: "Qual é o papel do gestor ambiental através 
dos instrumentos legais para a utilização dos recursos naturais de 
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forma sustentável?". 

O Promotor de Justiça Fernando Galvão - Tenho a impressão de 
que precisamos evoluir na noção de gestão. Posso usar uma 
referência apresentada pelo Leandro: o que seria se todas as 
possibilidades de extração de minério fossem desenvolvidas ao 
mesmo tempo? Temos uma quantidade assombrosa de decretos. Se 
todos fossem executados ao mesmo tempo, seria um caos. Parece-
me que o gestor tem uma função às vezes difícil de, considerando 
esses efeitos sinérgicos e cumulativos, limitar a atividade que se quer 
inserir num ambiente que já está saturado de intervenção. Parece-me 
que esse é um primeiro papel muito importante. Ou seja, não é só 
autorizar; é preciso autorizar, ter condições de fiscalizar, analisar 
exatamente o contexto no qual se insere aquela atividade, para 
verificar se há suportabilidade e sustentabilidade. 

Depois que percebemos a possibilidade, temos que analisar o 
conteúdo material da proposta para perceber as medidas mitigadoras 
ou controladoras daquela intervenção que serão exigidas e 
efetivamente fiscalizadas. Parece-me que o gestor tem que ter pulso 
forte em dois momentos: na avaliação da sustentabilidade daquele 
empreendimento no contexto em que se insere e, depois, 
isoladamente, na proposta que estiver sendo apresentada, verificando 
que medidas poderão ser adotadas para controlar aquela intervenção, 
se for viável. Se não, seria o caso de se optar pela alternativa zero. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Frei Gilvander Moreira, que 
representa o Movimento Capão Xavier Vivo, dirigida a Leandro 
Quadros Amorim: "A mineração em Capão Xavier já atingiu o lençol 
freático? Se não, quando atingirá? Quantas toneladas de ferro já 
foram exploradas em Capão Xavier? A MBR já tem licença para 
rebaixar o lençol?". 

O Sr. Leandro Quadros Amorim - A mineração não atingiu o lençol 
freático. A expectativa é que se atinja o lençol freático em 2007. Em 
Capão Xavier já foram extraídos cerca de 10.000.0001. A MBR ainda 
não tem autorização ambiental para fazer o rebaixamento do lençol. 

O Sr. Presidente - O Frei Gilvander Moreira inscreveu-se para uma 
manifestação oral. Peço que seja o mais sucinto possível. 

O Frei Gilvander Moreira - Em primeiro lugar, parabenizo o Dr. Rui 
Nogueira pela firmeza com que defende uma sociedade sustentável. 
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Somos companheiros nessa luta. Gostei de ouvir sua firmeza. 

Não podemos contentar-nos com mitigações. Mitigar é amainar, dar 
um jeitinho brasileiro. A água é fonte de vida, é uma coisa tão séria 
que não basta só mitigar e fazer pequenos arranjos. 

Essa conversa de desenvolvimento sustentável é uma grande 
falácia. É contraditório: o desenvolvimento está na área econômica e 
refere-se à acumulação: mais ferro, mais tecnologia; o sustentável 
está na área da biodiversidade, da harmonia e da vida. Temos que 
lutar por uma sociedade sustentável. Temos que colocar um freio. A 
humanidade não sustenta mais essa conversa fiada de 
desenvolvimento sustentável. Isso é só para melhorar a fachada. 
Temos que ter cuidado com uma série de eufemismos. Douram a 
pílula, mas a injeção é pesada. 

Ouvimos falar em área trabalhada. Por que não falar em área 
explorada? Cava? Não é cava, é cratera mesmo. 

Estéril? As pessoas simples não entendem essa palavra. É resíduo 
mesmo. Recursos hídricos. Precisamos superar o economicismo. 
Água é muito mais que recurso. A expressão "recurso" pertence à 
área econom1ca. Ao falarmos recurso humano, estamos 
transformando o humano em economia. Água não é apenas recurso 
hídrico, mas fonte de vida, meio de vida. Somos água. 

A MBR admitiu: "Água indesejável para mineração". É triste ouvir 
que o que importa é exportar. Precisamos ficar atentos à expressão 
"mineração dentro da lei". Existem muitas minerações que, 
aparentemente, estão dentro da lei. Qual lei? Qual interpretação de 
lei? A qualidade das águas no lago da cratera de Águas Claras. Na 
CPI da MBR, realizada nesta Casa, a representante da Feam, se não 
me falha a memória, a Zuleika - consta nas notas taquigráficas, que 
estão disponíveis no "site" www.capãoxavier.org - disse que houve 
redução na qualidade das águas da cratera de Águas Claras. 
Portanto, Leandro, a água não está excelente. É preciso verificar isso. 

Não basta jogar a culpa no povo que gera esgoto sem tratamento 
nem na agricultura que utiliza irrigação por aspersão. Precisamos 
rever o modelo. Urge rever o modelo de produção, que é 
profundamente concentrador de riqueza e renda e depredador do 
meio ambiente. Temos de lutar por um ambiente inteiro, e não apenas 
por um meio ambiente. 
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E as dezenas de toneladas de peixes mortos no Rio São 

Francisco, contaminados pelos níveis elevadíssimos de metais 
pesados? Não podemos tapar o sol com a peneira: dizer que crateras 
e mais crateras garantirão água no futuro é, no mínimo, uma 
irresponsabilidade, é brincar com o futuro das próximas gerações. 
Será melhor acreditarmos que a biodiversidade, mãe da vida, 
garantirá um futuro melhor. É muito complicado verificarmos que a 
Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente está de braços 
dados com a MBR, está sendo financiada. 

Dr. Fernando Galvão, considerando que existem três ações na 
justiça - duas populares e uma ação civil pública - questionando o 
atual licenciamento da Mina Capão Xavier, quais as perspectivas que 
V. Exa. vê sobre a possibilidade ou não de um licenciamento para 
rebaixar o lençol freático? Obrigado. 

O Promotor de Justiça Fernando Galvão - O meu amigo Frei 
Gilvander me apertou um pouco agora. Aproveito este momento, 
ainda que rapidamente, para tentar defender o desenvolvimento 
sustentável. Tenho vários pontos de discordância com o Leandro, 
profissional que respeito imensamente, temos uma ótima relação, mas 
as discordâncias são naturais do processo democrático. Precisamos 
trabalhar a idéia de desenvolvimento sustentável, ou seja, isso não é 
enganação. Temos de fazer com que isso se torne realidade, porque 
as pessoas precisam desenvolver-se econômica e socialmente. Não 
posso ser preconceituoso, ou seja, a mineração não pode estar 
sempre errada. Não posso trabalhar com essa idéia. Peço-lhe 
desculpas, sou muito franco. Você sabe disso, já conversamos várias 
vezes. Preciso perceber em que medida a mineração pode 
desenvolver economicamente a sociedade fazendo com que o País 
cresça, mas respeitando a população. O caminho do meio está na 
diretriz da lei. Precisamos cumpri-la. Não estou dizendo que haverá 
poluição na Mina Capão Xavier. Não sabemos. Deveria ser observado 
um rito, como ficou acordado, para que todos os cuidados fossem 
tomados evitando-se a poluição. 

Num ponto de discórdia, entendo que os ritos não foram 
observados. Propus uma ação civil pública principal e, recentemente, 
uma cautelar, pois sei que está próximo do rebaixamento do lençol. 

Se, num primeiro momento, eu disse que tinha uma grande 
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expectativa de que o Judiciário me desse uma resposta - aí você 
me apertou -, o tempo foi passando, e isso não aconteceu. 
Efetivamente, temos menos expectativas em relação ao Judiciário e 
mais em relação aos outros atores desse processo, para que 
possamos, talvez numa Mesa como esta, encontrar soluções de 
consenso. De fato, o Poder Judiciário não chamou o processo à 
ordem, não fez com que se cumprissem os ditames da lei. Ele é 
moroso, tem suas deficiências, outras prioridades, são muitos 
processos - eu não queria entrar nesse mérito -, mas o fato é que o 
tempo está passando e isso não aconteceu. Se eu ficar só esperando 
a resposta do Judiciário, ela não virá e vou ficar frustrado. Então, com 
muita boa-vontade e expectativa, conversarei com o Leandro em 
todas as oportunidades que surgirem, pois sei que é um profissional 
altamente qualificado, de bom-senso, que quer efetivamente encontrar 
uma solução para essas questões. 

A Sra. Maria Dalce Ricas - Deputado Doutor Ronaldo, por favor. 
Queria solicitar a palavra, não sei se agora ou depois, porque o Frei 
Gilvander citou a Amda na sua fala e quero responder-lhe. 

O Sr. Presidente- Bem rápido, por favor, por causa do tempo. 
A Sra. Maria Dalce Ricas- Pois não. Não sei se vocês perceberam, 

mas, no final da sua fala, ele citou a Amda. Frei Gilvander, na escola 
em que o senhor é aluno, eu sou professora. Se o senhor discorda 
das ações da Amda, ela é uma entidade aberta a qualquer pessoa 
que queira contribuir para modificar suas ações. Nossas formas de 
captação de recursos são legalizadas. Se o senhor discorda das leis, 
tudo bem. O senhor é representante de uma instituição poderosa, que 
até hoje deu diversos caminhos ao mundo, nem sempre positivos. O 
senhor pode tentar mudar as leis e torná-las legais. Acredito que as 
suas formas de captação de recursos sejam legais; das quais, aliás, 
não se olha a fonte. 

Quero-lhe dizer que, independentemente de erros que cometamos -
não somos santos -, a Amda tem contribuído até para que a 
mineração no Estado melhore, inclusive por parte da própria MBR. O 
senhor deveria ser um pouco mais responsável antes de lançar 
acusações desse tipo e conhecer um pouco mais a história da Amda, 
das pessoas que nela militam, da responsabilidade que temos, antes 
de dirigir a um público que não está discutindo o assunto acusações 
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levianas e irresponsáveis, como acabou de fazer. Obrigada. 

O Sr. Presidente - Farei três perguntas ao Dr. Fernando. A primeira 
é do professor e biólogo Dênio Pimenta Valle, da Prefeitura de Belo 
Horizonte: "É possível estabelecer um limite, dentro da objetividade, 
após a análise do ElA-Rima, de conter o máximo possível um impacto 
ambiental, por exemplo, de uma mineradora?". 

O Promotor de Justiça Fernando Galvão - Entendo que sim, e os 
critérios são técnicos e objetivos. Preciso analisar e não simplesmente 
aceitar ou carimbar o estudo e fazê-lo seguir adiante. Se ele for 
analisado por critérios técnicos, pode haver alteração de parâmetros e 
limitação de propostas. 

O Sr. Presidente - Miguel Ângelo, de Betim, da Vila das Flores: "Em 
Minas Gerais temos muitas bacias hidrográficas. Pergunto-me se, com 
tantas idéias, por que ainda há lugares, como o Norte do Estado, que 
não têm uma atenção para o tratamento da água?". É uma pergunta 
complexa, talvez o Dr. Adolpho possa responder depois. A última 
pergunta é de Ana Turolla, do Movimento Capão Xavier e da 
Organização em Defesa da Bacia do Rio São Francisco: "Existe o 
conhecimento da lei de preservação do meio ambiente por parte do 
Estado, da sociedade e das empresas mineradoras. O que será que 
está faltando? Onde estão os responsáveis em acionar o mecanismo 
que exige o cumprimento desta lei?". 

O Promotor de Justiça Fernando Galvão - Na verdade, eu sou um 
dos responsáveis por acionar. Não posso dar respostas. Quando 
demando no Judiciário, quem dá a resposta é ele. Nessa questão 
específica de Capão Xavier, expressei, com um grupo de Promotores, 
minha opinião e a discordância em relação a esse procedimento numa 
ação civil pública, numa ação cautelar - então, são duas ações 
cíveis-, e também numa ação criminal. 

Sinto-me diretamente obrigado por essa questão. Quando digo que 
respeito o posicionamento, que quero dialogar, estou consciente das 
minhas obrigações e não deixei de propor nenhuma das ações. Agora, 
proponho e outro profissional julga. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. José Nelson de Almeida 
Machado, que representa o Comitê de Bacia do Rio das Velhas, que 
fará questionamento oral ao Sr. Leandro Quadros Amorim. 

O Sr. Leandro Quadros Amorim - Quando se constrói um lago, cria-
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se um círculo virtuoso de aproveitamento do recurso hídrico para 
determinado uso. Por exemplo, a Barragem do Serra Azul, na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, que tem uma vazão mínima de 270 
litros por segundo, com a construção do lago, terá o aproveitamento 
de 2.600 litros por segundo, ou seja, em torno de 1 O vezes mais. O 
mesmo acontecerá com o sistema Rio Manso. A construção de um 
lago impacta alguma coisa, mas o problema que precisa ser resolvido 
é o do abastecimento humano. Não há como negar isso, já que 
saneamento é uma necessidade imperiosa das pessoas. 

Na região do Jardim Canadá há uma demanda muito grande de 
abastecimento público. A construção desse lago na Mina Capão 
Xavier, fora os outros usos da estação de água, poderá promover 
grande melhoria nesse abastecimento, principalmente se for 
considerada a qualidade da água oriunda da mineração e também o 
nível topográfico disponível. No entanto, muita gente acha que o 
abastecimento público de Belo Horizonte será penalizado por esse 
empreendimento minerário. Peço não só ao Dr. Leandro, mas também 
à Ora. Antonieta que comentem esse assunto, pois há uma 
contradição nessa informação. A população está crescendo e precisa 
de uma solução no que diz respeito ao abastecimento público. 
Obrigado. 

O Sr. Coordenador - Há 19 anos, eu era Secretário de Minas e 
Energia. A água era utilizada apenas para a eletricidade e para o 
abastecimento humano. 

Voltei a trabalhar no serviço público e deparei com uma mudança 
muito grande. Nesses três anos em que estou trabalhando no lgam, 
muitas foram as nossas realizações. No entanto, temos consciência 
de que isso ainda é muito pouco em relação ao que ainda temos de 
fazer. 

A minha preocupação, visível em meus cabelos brancos, é com o 
grande inimigo do bem-estar social e do desenvolvimento responsável 
do meio ambiente. É preciso assegurar a qualidade de vida de hoje às 
gerações futuras, dos próximos 20, 30, 60 anos. 

A nossa responsabilidade é com o imobilismo. O imobilismo da 
extrema esquerda, que quer ficar parada contemplando a natureza, 
como na época de Pedro I, de Pedro 11 ou de Cabral. Já o imobilismo 
da extrema direita é continuar poluindo e desrespeitando o meio 
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ambiente, ao invés de promover um desenvolvimento sustentável. 

Essa é a minha experiência de vida. Temos de lutar contra o 
imobilismo, em prol de um desenvolvimento sustentável. 

O Sr. Presidente - Encerrando a nossa participação, vamos passar a 
palavra à Sra. Maria Antonieta Alcântara Mourão, para suas 
considerações. 

A Sra. Maria Antonieta Alcântara Mourão - Tive oportunidade de 
acompanhar o problema de Capão Xavier, na Copasa, quando do 
início de toda a discussão, há 1 O anos. 

Analisávamos a viabilidade dos relatórios com a MBR. Tenho 
acompanhado Capão Xavier com interesse profissional, mas não tão 
inserida no processo. 

As questões mais delicadas de Capão Xavier foram justamente a 
proximidade com as captações da Copasa e a proximidade com a 
área urbana. Grande parte dessas captações se associa à unidade 
ferrífera, que está sendo minerada. 

Durante todos esses anos, foi feito um monitoramento em toda 
aquela região. E isso já dura cerca de 1 O ou 12 anos - talvez o 
Leandro possa informar melhor esse prazo. 

O modelo matemático estabelece as possibilidades de impacto e as 
medidas que a empresa deverá adotar caso ocorra esse impacto, ou 
seja, como será feito o suprimento para a Copasa. Quando a mina se 
exaurir, deverá existir um compromisso por parte da empresa de repor 
essa água para a Copasa. 

Em Capão Xavier, existem descargas do aqüífero, que está 
associado ao m1neno de ferro. Os modelos matemáticos 
demonstraram que, em alguns pontos, vai haver impacto, razão pela 
qual serão adotadas medidas compensatórias. 

O Sr. Leandro Quadros Amorim - Na verdade, a pergunta foi 
relacionada à existência de algum problema com o abastecimento 
público. Nesse caso, informo que não haverá problema, em razão da 
quantidade de água, bastante superior ao impacto, que será fornecida 
diretamente ao sistema Copasa. 

A pergunta do José Nélson está relacionada à formação do lago. Ou 
seja, ele perguntou, se o lago atuar como reservatório, se isso 
aumentará a capacidade do sistema. De fato, aumenta, como 
acontece em qualquer outro reservatório de água. O lago acumula 
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água no período de chuva, e, no período de seca, essa água será 
utilizada, de forma que o sistema Morro Redondo, ao qual esse lago 
será ligado, terá, ao final, durante a operação da mina e após a sua 
exaustão, uma capacidade de produção maior que a existente hoje. 

O Sr. Presidente - Para encerrar, passo a palavra ao Presidente da 
Comissão de Meio Ambiente, Deputado Laudelino Augusto. 

O Deputado Laudelino Augusto - Saúdo a todos e a todas. Farei 
apenas uma observação. Como Presidente da Comissão de Meio 
Ambiente, acompanhei bem de perto a organização deste Fórum. 
Desde o início, tínhamos consciência de que os assuntos não seriam 
esgotados. Este é um que parece ter ficado com muita coisa ainda 
para ser discutida, aprofundada. As portas da Assembléia estão 
abertas. Temos discutido vários assuntos. 

Na terça-feira, dia 28, vamos a Três Marias discutir sobre a 
mortalidade de peixes. Temos feito acompanhamento sobre a pilha de 
rejeitos de estéril em Belo Vale e acompanhado também na Serra da 
Canastra. Semana passada, em São Tomé das Letras, participamos 
de um importante evento, uma pesquisa que a UFMG está 
acompanhando e coordenando para a melhoria da questão das 
pedras, do quartzito, que tem trazido sérias dificuldades para o 
ambiente, portanto para a vida. Também acompanhamos a questão 
da água mineral e o uso da água na mineração. A água mineral é tida 
como minério a tal ponto de "permitir-se" sua exploração até à 
exaustão. Como em uma mina de ouro ou de ferro, extrai-se a água 
mineral, como aconteceu em São Lourenço. 

Tenho a notícia de que agora o governo do Estado tomou a decisão 
de passar as águas minerais de Caxambu, Cambuquira, Lambari e 
Araxá para a Copasa. Estamos acompanhando para ver se é a melhor 
solução para o caso. 

O assunto não se esgotou. Sinto a angústia de muitos aqui. Mas 
temos de tomar jeito, somos seres inteligentes, temos vontade, 
liberdade, e podemos ter sociedade sustentável. Podemos, a favor da 
vida, organizar-nos e ponderar. Claro que esse sistema que coloca o 
lucro acima de tudo é perigoso, precisamos tomar cuidado. 

As portas da Comissão de Meio Ambiente estão abertas, vamos 
aprofundar-nos nesses assuntos. Solicitem suas audiências, que 
vamos acompanhá-las. 
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Concluo lembrando o art. 225 da Constituição Federal, muito bem 

citado por Dr. Fernando Galvão: a garantia do meio ambiente - de um 
ambiente inteiro, como disse Frei Gilvander - saudável, com garantias 
de vida para hoje, amanhã, para o futuro, para essa geração e para as 
próximas, é importante. Temos de nos unir. Política é reunir forças 
visando ao bem comum. Que nos unamos para que o art. 225 seja 
uma realidade. Obrigado. 

O Promotor de Justiça Fernando Galvão - Deputado, poderia fazer 
uma proposição? É sobre um tema que nos afeta diretamente e nos 
preocupa. Como o senhor falou, há desdobramentos dessa questão, 
quem sabe a Comissão de Meio Ambiente não dirige um processo de 
discussão sobre o Plano de Gestão Hídrica de Capão Xavier, que até 
hoje não conhecemos? Pelo menos eu não o conheço e, ao que eu 
saiba, não existia no momento do início da operação. Se existe, 
vamos partilhar, discutir, ver o que está acontecendo. Para isso, não 
haveria lugar mais legítimo do que a Comissão de Meio Ambiente da 
Assembléia. 

O Deputado Laudelino Augusto - É uma idéia, Presidente, que 
podemos assumir. 

O Sr. Presidente - A Assembléia Legislativa, a Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o Instituto Mineiro 
de Gestão das Águas, o Fórum Mineiro de Comitês de Bacias 
Hidrográficas e o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia de Minas Gerais manifestam seus agradecimentos às 
autoridades que participaram deste debate. 

Neste momento, passo a Presidência ao Deputado João Leite, 
membro da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais desta 
Casa e a coordenação dos trabalhos ao Sr. Geraldo Fausto da Silva, 
Diretor de Desenvolvimento Florestal Sustentável do IEF, 
representando o Sr. Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do 
I E F. 

Segundo Painel: Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - A Presidência convida a 

tomar assento à Mesa para o segundo painel os Exmos. Srs. Paulo 
Teodoro de Carvalho, Diretor-Geral do lgam; Apolo Heringer Lisboa, 
Coordenador do Projeto Manuelzão, da UFMG; Deputado Laudelino 
Augusto, Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa e 
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Presidente da Frente Parlamentar Mineira de Defesa e 
Preservação das Águas; Luiz Fontes, membro da Ambiente Brasil, da 
Universidade Federal de Viçosa e do Fórum Mineiro das ONGs 
Ambientalistas; a Exma. Sra. Maria Dalce Ricas, Superintendente 
Executiva da Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -; e 
os Exmos. Srs. Miguel Ângelo dos Santos Sá, membro da Comissão 
Permanente de Meio Ambiente do Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia - Crea-MG -; José Antônio da Cunha Melo, 
Presidente Regional da Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária - Abes-MG -; Geraldo Fausto da Silva, Diretor de 
Desenvolvimento Florestal Sustentável do Instituto Estadual de 
Florestas - IEF -, representando o Diretor-Geral, Humberto Candeias 
Cavalcanti, e Coordenador dos Trabalhos. 

Palavras do Sr. Apolo Heringer Lisboa 
Bom dia a todos. Esta é mais uma oportunidade para reafirmarmos 

alguns princípios e propostas de defesa do meio ambiente e da água 
que o representa. Sempre trabalho a questão da água como um eixo 
que representa todo o meio ambiente. Tudo se manifesta na água, 
inclusive a nossa mentalidade. Por isso é que a água é chamada de 
espelho de água porque mostra a nossa cara. Podemos avaliar a 
civilização mineira e belo-horizontina pelo estado em que se encontra 
o Rio das Velhas, e não pelo número de carros importados ou casas 
sofisticadas existentes. Para que haja uma transformação, é 
fundamental fazer um diagnóstico correto. Sem diagnóstico não há 
tratamento. 

A questão ambiental deixou de ser marginalizada para ser 
endeusada. Num encontro internacional do México, ocorrido por esses 
dias, estranhei a ausência da Dalce. Lá só havia figurões, que nunca 
participaram de nada, com algumas exceções. E os governos que 
subscrevem compromissos internacionais não os cumprem em seus 
países. Gasta-se muito dinheiro, dinheiro esse que falta para quem 
está fazendo o trabalho de base. Morei na Argélia por cinco anos, 
onde trabalhava com tuberculose, participando, todos os anos, de 
congressos internacionais de tuberculose. E o Prol. Chaulet, um 
francês que aderiu à luta armada contra os franceses e ficou na 
Argélia como herói, também pneumologista, trabalhava comigo. Ele 
me dizia: "Apolo, esses encontros internacionais anuais de combate à 



262 
tuberculose em Londres, Bagdá, Moscou, Rio de Janeiro nada 
mais são que turismo". Dizia também que havia mais gente vivendo 
que morrendo de tuberculose porque nos hospitais para tuberculosos 
as pessoas, às vezes, não dispunham nem de um leito. 

Tenho uma resistência cultural a esses grandes encontros, a essa 
gastação de dinheiro quando, na verdade, quem está fazendo o 
trabalho enfrenta muitas dificuldades. 

Vejo, com muita desconfiança essa necessidade de "marketing" 
desvinculado da honestidade, do trabalho, da realidade. Podemos ver 
isso na situação dos comitês em Minas Gerais. Recursos que seriam 
destinados aos comitês, como o Fhidro, não chegam e, quando 
chegam, são em conta-gotas. Há uma dificuldade muito grande para 
se fazer um trabalho. É muito difícil também ser governo. Reconheço 
isso. Fazer uma gestão competente é muito difícil. Mas não posso, em 
nome da gestão e da austeridade, cortar completamente os 
investimentos. Todos falam que o comitê de bacias é fundamental na 
gestão descentralizada, compartilhada, envolvendo a negociação. 
Aprendi muito, no comitê de bacias, a fazer negociações entre as 
ONGs, entre governos, entre fazendeiros. Todos fazemos parte do 
mesmo mundo. Foi muito importante, num momento de educação 
política, saber articular, porque os interesses de todos são legítimos. 
Não posso achar que só o interesse do meu órgão seja legítimo. Os 
empresários, os fazendeiros, as ONGs, os governos fazem essa 
engenharia. Eles também têm seus interesses. É muito difícil fazer 
essa engenharia. Estamos conseguindo fazer isso nos diversos 
comitês, principalmente no do Rio das Velhas. Tenho um 
relacionamento amigável com todos. Estamos avançando em setores 
com que não tínhamos nenhum relacionamento anterior. Isso está 
sendo feito sem preconceitos. Antes, tinha muito preconceito em 
relação a eles. O Projeto Manuelzão tem sido para mim uma escola, 
como também a direção do CBH Velhas. Vários empresários tinham 
medo de mim, mas hoje a situação é diferente. Hoje me consideram 
uma pessoa comum e normal. Tive dificuldades para tomar posse no 
Comitê do Rio das Velhas na primeira vez. Houve reações, mas tudo 
foi vencido. 

Sempre digo aos meus parceiros que temos de colocar a 
divergência bem clara, mas buscar a solução. Não podemos ficar só 
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denunciando. Não gosto quando a pessoa camufla a diferença. 
Temos de conversar com todos os usuários, com todos os setores e 
com o governo, deixando claro aquilo com que não estamos de 
acordo. Temos de ter a intenção de buscar a mediação para continuar 
um trabalho conjunto. É melhor trabalhar junto que estar apartado, 
brigando. Não brigar é a melhor forma de trabalhar juntos, de defender 
nossos interesses. 

A população, as ONGs e os movimentos sociais ganharam muito 
poder no comitê de gestão das águas. O caminho que indico a todos 
os movimentos sociais é uma participação cada vez maior. No comitê, 
trabalhamos o território de bacias, não o território de Municípios, o 
território do País. Rompemos as fronteiras nacionais e começamos a 
trabalhar o planeta, as bacias de água doce, bacias de água salgada. 
O planeta é nossa casa. Começamos a criar esse intercâmbio entre 
diversos setores. Não estamos falando somente de idéias teóricas. 
Assim, trabalhamos para fazer acontecer. Por isso, tivemos condições 
de propor a Meta 201 O, que tem outro nome, Linha Azul. Linha Azul 
significa Meta 201 O, ou seja, nadar, pescar e navegar na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, que é um esgoto hoje. Juscelino fez 
Brasília em quatro anos, com muita oposição e dificuldades. Não há 
ninguém contra a Meta 201 O. Ela vai ser uma grande conquista social, 
estética, ambiental e econômica para todos os Municípios que estão 
precisando das águas do Rio das Velhas para se desenvolver, mas 
não podem fazê-lo por causa dos esgotos da região metropolitana. É 
muito importante ter propostas concretas. 

Por que Linha Azul? Porque temos um bom relacionamento com o 
Governador Aécio Neves, que nos tem recebido. Não queremos muita 
coisa, apenas respeito, diálogo e alguns compromissos, que ele vem 
cumprindo. Ele assinou a Meta 2010; está no diário ficial, mas 
pedimos a ele que aumente o ritmo, que o Estado seja mais ativo e 
focado, que a meta seja para 201 O, e não para 2020. Por isso, quando 
vimos a Linha Verde cheia de vigor, com data marcada para terminar 
e com dinheiro - e ela vai acontecer, porque o Governador é um bom 
administrador -, falamos: "Governador, já que o senhor tem essa 
capacidade de fazer a Linha Verde acontecer, por que também não 
assume a Linha Azul, a Meta 2010, despoluir o Rio das Velhas? Por 
que o senhor não faz isso como grande meta do seu governo?". Aliás, 
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essa é uma prioridade ainda maior que a Linha Verde, pois 
beneficiará toda a bacia do São Francisco e milhões de pessoas, e 
Belo Horizonte perderá a vergonha de ter destruído o Rio das Velhas. 
Estamos convencidos de que o Governador nos surpreenderá e irá 
fazer alguma coisa até junho, até o Dia Mundial da Agua. Conversei 
com o Dr. José Carlos, e há indícios de que o Governador assumirá a 
Linha Azul, ou seja, a Meta 201 O, com a mesma decisão que ele 
assumiu a Linha Verde. 

Quanto a esta, sugerimos o seguinte: que o governo do Estado, por 
meio do Manoel Costa, Secretário de Desenvolvimento Regional, uma 
pessoa muito importante, faça uma reunião com os Municípios da 
área cástica e realizem o zoneamento ecológico e ambiental de toda a 
área cástica, antes que o movimento seja muito grande naquela 
região, com instalação de oficinas e fábricas. As pessoas compram 
lerrenos ali, e os Municípios têm planos diretores desconexos com a 
questão mais ampla da bacia e área cástica. Do contrário, aquela 
região será impactada por causa do porto seco, pois haverá muitos 
galpões e fábricas que desejarão aproveitar o aeroporto de Confins. É 
necessário que o governo se adiante, pois isso está na Bacia do Rio 
Velhas, e crie o plano diretor sub-regional na área cástica, a fim de 
que o desenvolvimento da região não crie problemas irreversíveis em 
uma área muito delicada e importante. 

Terminarei, porque o tempo é muito pequeno. Tenho medo de falar 
no tempo certo e, depois, a Dalce falar por meia hora. Respeito o 
tempo e falarei sobre as propostas finais. 

O Projeto Manuelzão introduziu o biomonitoramento das águas do 
Rio das Velhas, uma iniciativa no Brasil. Há seis anos fazemos o 
biomonitoramento com peixes e bêntons, invertebrados que vivem nas 
águas, e propomos que, além da vida aquática, monitorar a qualidade 
das águas e da mentalidade regional, que o biomonitoramento 
também controle a qualidade do governo. Governo bom, boa gestão 
ambiental não é aquela do discurso, mas aquela que traz o peixe de 
volta. Os peixes testemunharão quem é bom Secretário, quem é bom 
governo, do ponto de vista ambiental. Temos de ter um indicador de 
avaliação institucional. Aliás, desejo pedir à Emater que analise a sua 
política de divulgação do peixe, porque há técnicos da Emater que 
espalham tilápia, um peixe exótico, na Bacia do Rio das Velhas, sendo 
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que temos peixes excelentes na reg1ao. Todos os biólogos 
condenam essa poluição biológica de tilápia. Essa política deve ser 
revista pela Emater, parceira do Manuelzão e do CBH Velhas. Temos 
de falar as coisas para elas mudarem. Devemos tornar público que é 
necessário que a Emater intervenha na questão dos técnicos que 
fazem a poluição biológica com tilápia, sendo que não há indicação 
para isso. Não é necessário. 

Outra questão: estamos implantando, com o apoio prometido pelo 
Sr. José Carlos Carvalho e pela Feam, o monitoramento participativo 
integrado com as instituições governamentais para alertar sobre a 
mortandade de peixes e realizar pesquisas integradas com a UFMG. 
Precisamos descobrir as causas dessas mortes. O projeto, que acabei 
de aprovar, será apresentado aos Srs. limar e José Carlos, ainda 
nesta semana. Precisamos envolver toda a comunidade ribeirinha nos 
afluentes do Rio das Velhas e milhares de pessoas no monitoramento 
das águas desse rio. 

É necessário também sugerir ao IEF, Feam, à Polícia Militar 
Ambiental, enfim, a todos os órgãos que cuidam da fiscalização, que 
essa seja civilizada, isto é, com a participação da sociedade civil, e 
não militarizada, porque o povo sabe de tudo que está acontecendo. 
Não é preciso contratar mais funcionários. Se forem feitas articulações 
com a sociedade civil, teremos notícia de tudo que está acontecendo 
de certo e de errado. Assim, poderíamos economizar dinheiro e ser 
mais eficientes. A fiscalização tem sido utilizada para arrecadação de 
recursos para a Fazenda, e não para o meio ambiente, o que é um 
absurdo. A fiscalização não está a serviço do meio ambiente, pois 
chega tarde demais, e o dinheiro não é investido de forma racional em 
melhorias ambientais. Queremos que os problemas não mais 
aconteçam, pois, depois, não haverá como resolvê-los. 

Tudo bem. Faço uma crítica sobre a forma de organização da 
Agenda 21 e do Projeto das Colméias, na Bacia do São Francisco. O 
governo federal, ao invés de investir nos comitês de bacias 
hidrográficas, os quais estão estruturados em Minas e são exemplos 
para todo o Brasil, está criando uma nova estrutura e anarquizando os 
comitês. Estão organizando colméias por território, e isso não coincide 
com a bacia. Querem a Agenda 21 com pólos metropolitanos 
regionais. 
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Com isso, não se define o território. O território do meio ambiente 

é prioritariamente de bacias hidrográficas e ecossistemas regionais. 
Por essa razão, faço um apelo aos Deputados do PT e de partidos 

aliados para que o Ministério do Meio Ambiente mantenha suas 
colméias - uma forma de eles também participarem diretamente - para 
que as colméias e a Agenda 21 sejam feitas pelo território de bacias, 
até para economizar reuniões. Não podemos mais realizar um milhão 
de reuniões. 

A mobilização social é fundamental no comitê. Não acredito em 
movimento ou comitê que não tenham forte mobilização social. Temos 
de encurtar a distância entre discurso e prática e mudar paradigmas. 
Tenho conversado muito com o Prol. Edésio. Se não houver mudança 
em conceitos oficiais, em normas legais, não temos como melhorar a 
questão ambiental. Há vários comportamentos e propostas ambientais 
que não são compatíveis com a defesa do meio ambiente, pois 
refletem, por exemplo, a canalização de córregos, a permissão de 
ocupação de encostas das montanhas e a proibição de ocupação de 
topo; o não-aproveitamento de entulhos da construção civil na 
recuperação de voçorocas e a autorização de calçamentos dos 
quintais das casas, o que deveria ser proibido pelos planos diretores 
de posturas urbanas. 

Proponho um seminário ou reunião técnica e política para mudanças 
na legislação a fim de que essa atue sob novo paradigma ambiental. 
Muito obrigado e um abraço a todos. 

O Sr. Presidente - Agradecemos a exposição do Prol. Apolo 
Heringer. Neste momento, passo a coordenação dos trabalhos ao Sr. 
Geraldo Fausto da Silva, Diretor de Desenvolvimento Florestal 
Sustentável do IEF. 

Palavras do Sr. Coordenador dos Trabalhos 
O Sr. Coordenador (Geraldo Fausto da Silva) - Obrigado. É uma 

satisfação compor esta Mesa com V. Exa., Deputado João Leite, 
pessoa que respeitamos e admiramos pelo trabalho que vem 
realizando nesta Assembléia. Saúdo o caro Deputado Laudelino 
Augusto, Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa. 

Cumprimento o Dr. Paulo Teodoro, Presidente do lgam; nossos 
companheiros conferencistas, Luiz, Dalce, Apolo; e nosso amigo do 
Crea. Tenho a honra e a responsabilidade de representar o IEF e 



267 
nosso Diretor-Geral, Dr, Humberto Candeias, que teve de atender a 
uma demanda do nosso Secretário, José Carlos Carvalho, fora de 
Belo Horizonte e pediu-me que o representasse, desculpando-se por 
sua ausência. 

Estava dizendo que represento o Or. Humberto, o que é uma boa 
oportunidade para me apresentar e conversar com os senhores. 
Militamos no IEF há cerca de 40 anos e temos tido a oportunidade de 
estar junto de vários dos senhores aqui presentes, assim como de 
várias pessoas que trabalham no dia-a-dia conosco e que não estão 
participando deste evento. Com relação a este evento específico, o 5º 
Fórum das Águas, achamos que foi de extrema felicidade os 
promotores, o lgam, o Crea e a Assembléia Legislativa realizá-lo aqui 
no Plenário desta Casa, fazendo jus ao tema que debateremos agora, 
"Participação da Sociedade na Preservação das Bacias 
Hidrográficas". Nenhum local seria melhor do que este para que 
houvesse participação da sociedade, porque a Assembléia representa 
a sociedade. 

Nós, do IEF, temos a satisfação de dizer que, desde sua criação, 
sem nos furtarmos a nossas responsabilidades, sempre procuramos 
buscar o apoio da sociedade, sempre procuramos buscar parceria das 
entidades representativas, que sempre respeitamos, uma vez que nos 
ajudaram a crescer e a vencer vários obstáculos. 

Conforme afirmou o Dr, Apolo, a abertura para a participação da 
sociedade ajuda. Não se deve cobrar irresponsavelmente, mas 
apresentando soluções, buscando alternativas junto com o governo, 
junto com os representantes do Legislativo, o que faz com que 
cresçamos. Nenhum órgão consegue sobreviver se não estiver em 
consonância com os anseios da sociedade. Temos a felicidade de ter 
crescido e de conseguir realizar nossos trabalhos, apresentando 
resultados junto com esses parceiros. Nenhum órgão consegue 
realizar sozinho. O próprio governo é o espelho da sociedade, realiza 
o que a sociedade cobra mais. Na área de meio ambiente, temos 
crescido graças à cobrança. Várias coisas foram realizadas mais 
recentemente. No passado, não teríamos conseguido fazer uma 
reunião como esta, para discutir meio ambiente, porque o Plenário 
ficaria vazio. Ninguém se preocupava com meio ambiente, ninguém se 
preocupava em proteger nascente, ninguém se preocupava em 
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reflorestar; pelo contrário, tínhamos de sair à caça de pessoas que 
tivessem interesse em estar conosco. Criamos a demanda, e hoje 
estamos felizes porque estamos vendo resultados, e essa demanda é 
cada vez mais crescente na sociedade, fazendo com que nos 
procuremos adequar cada vez mais, gerando novas atividades que 
venham dar apoio e suporte. 

Temos deficiências, achamos que fizemos muito pouco ou quase 
nada do que é necessário fazer em relação ao meio ambiente, mas 
estamos tranqüilos porque estamos buscando caminhos, estamos 
conseguindo apoio. Com um público tão bem representado por essas 
pessoas que irão falar, acho que estamos no caminho certo. 

Passo a palavra ao Prol. Luiz Fontes. 
Palavras do Sr. Luiz Fontes 

Bom-dia a todos. O tema sobre o qual fomos convidados a falar é 
"Participação da Sociedade na Preservação das Bacias 
Hidrográficas". Sou professor da Universidade Federal de Viçosa, 
dirijo uma ONG-Oscip chamada Ambiente Brasil, faço parte do Fórum 
das ONGs Ambientalistas Mineiros e sou Presidente do Codema de 
Viçosa. Entendi esse tema como a participação do terceiro setor. A 
Assembléia faz parte da sociedade, o governo faz parte da sociedade, 
o primeiro setor, a MBR, todos fazemos parte da sociedade. Entendi 
esse tema como sendo o terceiro setor, daí a Mesa estar composta 
pela Amda, Manuelzão, Abes, Ambiente Brasil, Crea. 

No ano passado fizemos uma palestra em Brasília a pedido de uma 
ONG chamada Amigos do Futuro, sobre o terceiro setor e a atuação 
ambiental. O terceiro setor é muito amplo. A Abes e o Crea são um 
tipo de terceiro setor, mas as ONGs, assim caracterizadas, já têm um 
trabalho mais definido. Quando a Dalce foi a Viçosa fazer uma 
palestra para alunos de 12 cursos diferentes, falei para os meus 
alunos que existem ONGs que têm uma atuação ambiental ou política 
mais forte. A Amda tem uma atuação política muito forte, provoca o 
debate, com foi visto no momento anterior, provoca o Apolo quando 
acha que a Dalce vai falar muito. A Amda tem um papel importante no 
Brasil, o Manuelzão tem um papel importante na educação ambiental, 
mas atua na ponta do sistema, diretamente com a população 
ribeirinha; tem um jornal com uma tiragem de 100 mil exemplares, do 
qual tenho a satisfação de receber 40 exemplares para distribuir aos 
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meus alunos. 

O Ambiente Brasil é uma Oscip que já tem sete anos. A nossa 
atuação não é propriamente política, mas trabalha na ponta do 
sistema da educação ambiental. Se tivéssemos que resumir este 
fórum, poderíamos falar que a educação ambiental é a palavra-chave, 
e educação ambiental como um processo de mudança de hábitos, 
como normalmente se diz. Não temos que procurar mudar hábito na 
educação ambiental. Hábito é aquilo a que nos acostumamos. Vim de 
Viçosa hoje de manhã e andei 220km. Passei em várias curvas e não 
sei quantas vezes mudei a marcha, porque é um hábito. A educação 
ambiental leva a uma mudança de atitude. Faz refletir, não nos 
permite ouvir uma intervenção e ficar calado, sem rebater, se essa 
atitude gerar uma contribuição; não nos permite ficar calado quando 
alguém está desperdiçando água. 

Uma criança educada em questões ambientais muda a sua atitude, 
passa a vigiar os pais. Vejo que a grande contribuição que podemos 
dar para um evento destes é fortalecer os mecanismos e os processos 
de educação ambiental. Esse é um ponto muito importante porque é 
preciso mudar a atitude. É um processo. Não pode ser apenas uma 
campanha. O Fórum não pode resumir-se apenas a uma ação anual, 
tem que ser um processo constante, assim como está-se pretendendo 
fazer com o Rio das Velhas, com a Linha Azul. 

Mesmo assim, dispomos de um eixo de trabalho que envolve ações 
desenvolvidas fortemente na área de produção de material de 
educação ambiental e de pesquisas práticas de campo em educação 
ambiental para a mudança, em termos de bacia hidrográfica, 
especificamente de recursos hídricos, como foi exposto. 

Consolidamos forte produção de material didático. Realizamos um 
trabalho com a Cemig, denominado Colheita de Chuvas. Contamos 
com o Maurício Fernandes, da Emater, como consultor, e com o 
Sérgio Regina nesse trabalho, que adotou o conceito de propriedade 
como produção de água, pois o grande produtor de água para a área 
urbana é a área rural. Trabalhamos com isso e apoiamos o trabalho 
de campo. 

Lançaremos o mapa dos recursos hídricos do Município, pois é 
comum encontrarmos somente os mapas das grandes bacias. Essa 
idéia surgiu porque Viçosa tem muita informação sobre o Ribeirão São 



270 
Bartolomeu, responsável por 60% da água tratada da cidade e 
100% da água tratada da UFV. Essas informações estão contidas nas 
teses que se encontram na biblioteca central da Universidade. Como 
as professoras dos ensinos fundamental e médio não têm acesso a 
elas, resolvemos lançar um livro denominado "Recursos Hídricos e 
Percepção Ambiental no Município de Viçosa". Nesse livro, 
procuramos passar as informações codificadas em linguagem 
científica para uma linguagem mais acessível. 

Como subproduto, apresentamos o mapa das Bacias do Rio Turvo 
Sujo e do Ribeirão São Bartolomeu de Viçosa, em que aparece a 
cidade, o "campus" da UFV, as estações de tratamento de água, as 
represas existentes na Universidade e as represas que abastecem e 
controlam o fluxo de água. 

Aquele colorido forte no mapa representa o Município de Viçosa, 
mas todos os Municípios do entorno fazem parte desse processo do 
recurso hídrico. 

Consideramos uma contribuição importante a denominação dos 
córregos no mapa. Para as professoras, serão publicados mapas 
grandes, para que abram na mesa com os alunos, a fim de serem 
localizados os córregos, como o dos Araújos, pois temos de conhecer 
para preservar. Não conseguiremos preservar os recursos hídricos, se 
não os conhecermos adequadamente. Não adianta falar para a 
meninada sobre a Bacia Amazônica, sobre o São Francisco e sobre o 
Rio das Velhas apenas. Temos de aplicar a premissa da educação 
ambiental, que é pensar globalmente, mas temos também de fazer 
com que os meninos de Viçosa conheçam a sua cidade. Em Ponte 
Nova, por onde passa o Piranga, grande afluente do Rio Doce, as 
pessoas têm de conhecer a malha dos córregos também. 

Talvez tenhamos uma situação mais privilegiada devido à 
Universidade, mas isso tudo atualmente é muito fácil, pois podemos 
buscar as imagens produzidas por satélites e os documentos do 
IBGE. 

Em dois meses esse livro deve ser publicado. Ele será gigante, 
contendo, de um lado, o mapa e, do outro, os recursos hídricos em 
âmbito municipal, para que não extrapole a cidade de Viçosa, 
tornando-se um instrumento de educação ambiental direcionado a um 
coletivo maior. 
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Há também as bacias de demonstração de uma outra ONG que 

atualmente trabalha conosco. Trata-se de uma pesquisa prática 
aplicada em propriedades rurais tipicamente mineiras, de acordo com 
o contexto discutido aqui hoje: preservação de bacias e manutenção 
de recurso hídrico. O programa Probacias, para a recuperação de 
nascentes e manejo de bacias hidrográficas de cabeceira, é 
coordenado pelo Prol. Osvaldo Valente, ex-professor da UFV, que 
desenvolveu um trabalho muito forte com o Marcos Gomes, estudante 
de doutorado. Esse programa delimitou a Bacia do Córrego dos 
Araújos, para proceder a um monitoramento hidrológico. Essa bacia é 
uma das que compõem o São Bartolomeu, que oferece água para a 
cidade. 

Nesse monitoramento hidrológico é feito um trabalho de cercamento 
das nascentes para impedir que o gado continue usando a água e 
trazendo problemas à nascente, e de colocação de caixas para a 
dessedentação dos animais. 

No reflorestamento, é preciso aplicar técnicas que não deixam o solo 
descoberto para aumentar a infiltração de água. É preciso ainda traçar 
pontos na paisagem, observando o que é côncavo e convexo, onde é 
melhor reflorestar e onde contribuir para melhor aporte de água; 
capinar entre a linha do café ou de qualquer outro plantio; construir 
terraços com tração animal, resgatando aquilo que se está perdendo 
para fazer segmentos curtos. 

Há dois exemplos da ação do terceiro setor na ponta da educação 
ambiental: um livro, um mapa, mostrando recursos hídricos numa 
dimensão local, e uma demonstração prática de pesquisa. Algumas 
nascentes dessa bacia já apresentam aumento de 8% a 1 0% na 
vazão. Uma delas chegou a 20% em dois anos e meio. São dados 
medidos com o sistema que foi implantado e que geraram a tese de 
mestrado do Márcio. 

É preciso saudar a realização de Fórum importante como este, 
numa Casa como esta, que ajuda a fortalecer um sistema legal no 
Brasil, de que Minas é modelo e referência. 

Ano passado, tive o prazer de aqui estar durante a Semana do Meio 
Ambiente, oportunidade em que o Governador assinou uma série de 
decretos de extrema importância para a questão ambiental em Minas. 
No próximo mês será realizado também o Congresso Mineiro de 
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Biodiversidade. 

Concluindo, insisto no ponto que perpassa muitas falas dos 
convidados de hoje: temos de caminhar para um processo efetivo de 
educação ambiental. É a única maneira de alcançar um horizonte azul 
nesse processo todo. 

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de 
"si ides". 

O Sr. Coordenador - Parabenizamos o Prol. Luiz Fontes por sua 
grande contribuição ao evento e passamos a palavra à Dra. Maria 
Dalce Ricas, da Amda, que disporá de 15 minutos para sua 
exposição. 

Palavras da Sra. Maria Dalce Ricas 
Bom-dia, meus companheiros de Mesa. Cumprimento 

especialmente a platéia, parte da minoria que está tentando fazer 
história, já que a minoria é feita por histórias, e também Beatriz, Alice 
e Marcinha, mulheres batalhadoras destas Minas Gerais. 

Sendo a água um recurso imprescindível à vida, à agricultura, à 
indústria, à mineração, à construção civil, ao parcelamento do solo, à 
proteção do meio ambiente, ao lazer, à cultura e à saúde, por que, 
então, após 30 anos de existência do Conselho Estadual de Política 
Ambiental, ainda continuamos a assistir à degradação das nossas 
bacias hidrográficas? 

A água, antes de ser mercadoria, precisa existir. Para existir, tem de 
ser protegida. Sua proteção depende da proteção do solo e das 
florestas, o que não prevê necessariamente o imobilismo e a 
paralisação das atividades econômicas. 

A função das organizações da sociedade civil não é lutar para a 
paralisação das atividades econômicas - se bem que algumas delas 
devam ser proibidas, porque não são imprescindíveis ao bem-estar 
humano-, mas, sim, para conciliar a maioria delas com a proteção e o 
uso correto dos recursos naturais. 

Degradação não cai do céu. Não acontece por acaso: tem causas e 
agentes. Estamos em uma sociedade que há 500 anos vê cursos 
d'água como receptores e carreadores de seus dejetos, que convive 
nas cidades com córregos - Arrudas e afluentes - transformados em 
locais de medo e nojo, emparedados em subterrâneos onde habitam 
ratos e baratas, que não muda somente através de mensagens do tipo 
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"proteja nossos rios" ou "não jogue lixo no córrego", que de forma 
geral é um esgoto pouco atrativo. É preciso, como disse o Luiz 
Fontes, muito mais insistência para conseguirmos uma mudança de 
comportamento. 

Nos períodos de chuva, os rios, com suas margens e bacias 
ocupadas e detonadas, são promovidos a ameaçadores e assassinos. 
Lugar de assassino é na cadeia. Daí o sonho maior de quase todo 
Prefeito de canalizar córregos e construir uma avenida em cima, que 
as vezes é chamada ironicamente de avenida sanitária. Podem 
observar que as manchetes de jornais na época de chuvas são mais 
ou menos assim: "Chuva Matou mais Tantas Pessoas", "Rio 
Transbordou e Matou Tantos". Essa é a linguagem que usam. Ou 
dizem que amanhã o tempo será bom ou ruim, conforme faça sol ou 
chova. 

Como eu disse, um cenário como esse tem de ter causas, agentes. 
Uma delas, seguramente, é o descompromisso de setores do poder 
público e da iniciativa privada. Não estou excluindo a responsabilidade 
da sociedade, mas nós não temos, como pessoas físicas ou mesmo 
ONGs, o poder de multar, fiscalizar, paralisar etc. Este é um poder do 
governo do Estado. Também não temos o mesmo poder da iniciativa 
privada, a não ser quando participamos - como funcionários de 
empresas, por exemplo - da modificação do meio ambiente natural. 
Vejamos alguns exemplos. 

A Copasa tem melhorado muito, mas tratar esgotos ainda não é o 
seu forte, porque é muito mais lucrativo vender água - aliás, é bom 
que se elogie, a Copasa não só vende como trata a água muito bem. 
Por exemplo, a maior parte da água que abastece Belo Horizonte sai 
da Estação de Bela Fama, em Nova Lima, captada no Rio das Velhas. 
Para limpar essa água, é preciso haver muita tecnologia e o custo que 
pagamos é alto, porque o rio, como resultado de tanta degradação, 
chega aqui imundo. Ora, todos os resíduos retirados do Rio das 
Velhas são colocados de lado e, depois, jogados no rio novamente. 
Quer dizer, até hoje a Copasa não construiu uma unidade de 
tratamento de esgoto aqui. E é bom lembrar do custo que estamos 
tendo, em Belo Horizonte, para conseguir fazer as duas estações de 
tratamento de esgoto financiadas pelo Banco Mundial, para tratar os 
esgotos que são jogados no Rio das Velhas. 
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Outra causa são as estradas. Em um Estado como Minas Gerais, 

cuja topografia é, em sua maior parte, totalmente irregular, as 
estradas são verdadeiras minerações. Se elas não forem bem feitas e 
bem mantidas, são fontes poderosas de assoreamento e degradação 
dos cursos d'água. 

Também é causa a desintegração de políticas públicas: enquanto os 
órgãos ambientais, de forma capenga, tentam proteger, outros 
estimulam a degradação, como o Ministério e a Secretaria de 
Agricultura, o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil. O governo 
federal, por exemplo, anuncia agora a liberação de verbas para 
colheitas e para a compra, para a próxima safra, de defensivos 
agrícolas - leia-se "agrotóxicos", venenos que serão jogados na 
agricultura e carreados para dentro dos nossos cursos d'água, 
completamente desprotegidos de suas matas ciliares. Não perguntem 
se há financiamento para que os proprietários recuperem nascentes e 
cursos d'água, porque não há. A Emater, por exemplo, tem alguns 
trabalhos pontuais muito bonitos no que se refere ao meio ambiente, 
mas, como disse o Apolo, não tem um projeto de integração ou de 
proteção do meio ambiente. Encontramos vários técnicos da Emater 
que "não estão nem aí"; podem chegar a um lugar para dar 
assistência técnica e ver uma nascente sendo pisoteada ou agrotóxico 
sendo jogado, mas não falam nada. Quer dizer, não há um projeto de 
integração, um projeto ambiental da Emater, que, a nosso ver, é o seu 
papel na sociedade. 

Também a outorga deveria ser mais rígida - deveria pressupor 
obediência às leis ambientais por parte dos outorgados. 

Ontem, a ONU divulgou um relatório segundo o qual a agricultura é 
a maior ameaça às reservas de água doce do planeta. Também o 
Leandro nos mostrou, em sua estatística, que hoje a agricultura é 
responsável por 46% da água captada no País. É claro, o maior 
responsável por esses 46% não é a agricultura familiar, mas o 
agronegócio, que é aquele que, infelizmente, detona para valer, como 
as culturas da soja e do café, entre outras. O trabalho da ONU sugere 
acabar com subsídios a pesticidas e fertilizantes e vender água a 
preços realistas - mais altos - como formas de reduzir não só a 
demanda, mas a poluição de fontes de água doce, como rios. E alerta 
para maiores problemas no futuro se medidas de proteção não forem 
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tomadas. Isso foi uma transcrição. 

O fato é que enfrentamos um grande desafio, e digo "nós" porque a 
bandeira ambiental, felizmente, não é mais só das ONGs. Vivemos 
segundo um modelo econômico que se baseia no desperdício. Quanto 
mais consumimos, quanto mais retiramos matéria-prima da natureza, 
mais gira a roda da economia, mais empregos são criados. Não tem 
nenhum compromisso com o futuro. E baseado na economia do 
mercado, ou seja, os recursos ambientais são retirados, o solo é 
plantado, as matas são derrubadas, o minério é retirado e as fábricas 
produzem produtos que não são baseados na real demanda do bem-
estar humano, mas em uma lei de mercado. E todos fazemos isso, 
não adianta culpar as empresas ou os Deputados. Esse é um modelo 
no qual um emprego vale mais que as florestas ou que um rio inteiro e 
que não considera nunca o desemprego gerado pela degradação. É 
um modelo que ainda se baseia numa premissa ridícula de que a 
geração de riquezas só se faz por meio de trabalho humano, como se 
trabalho humano independesse da utilização dos recursos naturais. 

Trazendo o assunto para o nível local, o que podemos fazer para 
mudar isso, pensando que o ideal seria um modelo sustentável, 
diferente do modelo atual? Enquanto isso não acontece, temos que 
estabelecer ações realistas. 

Já falamos sobre educação ambiental. É importante que seja feita a 
revisão dos currículos escolares em todos os níveis educacionais. Ao 
mercado de trabalho estão chegando engenheiros e economistas, os 
grandes responsáveis pelo planejamento da economia no Brasil, que 
continuam partindo da premissa de que os recursos naturais são 
ilimitados, que podemos utilizá-los sem nenhuma conseqüência. Os 
profissionais que chegam ao mercado não conseguem interligar o 
bem-estar e a necessidade dos seres humanos à proteção dos 
recursos naturais. Precisamos revisar os currículos e elaborar 
projetos. A Secretaria de Educação de Minas Gerais não tem um 
projeto de educação ambiental nas escolas públicas. Não estou 
dizendo: amai as flores e os frutos. É preciso haver uma educação 
ambiental que faça as pessoas perceberem a ligação de sua vida 
cotidiana e de todas as atividades produtivas com a degradação do 
meio ambiente. 

Precisamos integrar as políticas públicas, até entre Estados, 
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incluindo a área de educação. O País deveria falar apenas uma 
linguagem, porque o rio não conhece fronteiras. O Velho Chico 
carrega nosso esgoto para o Nordeste, e o Rio Muriaé carrega os 
rejeitas resultantes da ruptura da barragem da Mineração Rio Pomba. 
Não adianta falar em revitalizar o Velho Chico com esse projeto de 
revitalização, recuperando 3 ou 4km de mata ciliar, quando 
descobrimos o estrago que fizeram no Rio Abaeté. O que adianta ter 
3km de rio recuperado, com aquele passivo ambiental que certamente 
herdaremos e que afeta diretamente o Velho Chico? 

Precisamos rever o licenciamento ambiental. Como disse o Apolo, 
podemos, por exemplo, colocar a bacia hidrográfica como unidade de 
gerenciamento nos processos de licenciamento ambiental; utilizando 
( ... ) para considerar a biodiversidade como referência, entre outras 
medidas. Precisamos estimular economicamente os proprietários 
rurais para preservar e proteger florestas. Mas só existe o contrário. 
Não existe financiamento em medidas públicas efetivas que estimulem 
as pessoas a proteger florestas e, conseqüentemente, a água. 

Estímulo econômico para a criação de reservas particulares de 
patrimônio natural. Hoje só temos ônus. O proprietário que quer criar 
uma RPPNS o faz porque tem vontade, pois não recebe nenhuma 
ajuda do poder público. 

Precisamos criar e implantar mais unidades de conservação. Minas 
Gerais está totalmente atrás de diversos Estados da Federação e 
anos-luz atrás de diversos países, como a Costa Rica, que tem 30% 
de suas florestas preservadas, que representam grande fonte de 
renda para o turismo. Minas Gerais não tem nem 2% de área 
legalmente preservada, e, desses 2%, a maior parte está no papel. 

Precisamos de fiscalização e punição. Infelizmente haverá sempre 
aqueles que colocarão os interesses particulares em detrimento do 
interesse público, e a lei existe é para impedir isso. Caso contrário, 
não existiriam leis para punir assassinos e traficantes. 

É necessário haver políticas fiscais tributárias de financiamento 
como instrumento de proteção do meio ambiente. Por exemplo, o que 
a Amda está achando do carvão vegetal de origem nativa, muito mais 
que o eucalipto, para coibir sua utilização nas indústrias de ferro-
gusa? 

O que cabe ao setor privado? Como já disse ao Leandro, o setor 
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privado precisa sair da retranca e ajudar-nos a melhorar o Estado e 
o País. Tem que parar de defender o próprio interesse, como vimos 
muitas vezes. 

Queremos que o Poder Legislativo aprove leis que, por exemplo, 
mandem captar a água para utilização na indústria e para atividades 
comerciais na área rural, abaixo do ponto em que se jogam os 
efluentes. Mandem o proprietário captar abaixo do curral. Mandem a 
empresa captar abaixo. Se ela captar água suja, que trate a água. 
Esse projeto já esteve na Assembléia, mas não foi aprovado porque o 
"lobby" foi poderoso. Vamos aprovar uma lei que mande captar a água 
abaixo de onde jogamos nossas sujeiras, para que a situação mude. 

É preciso verificar se a lei não está interferindo de forma negativa 
em outras. Por falar em lei, se vocês acessarem o "si te" do Congresso 
Nacional, verão o Projeto de Lei nº 3.057/2000. Se quiserem uma lei 
que detone o meio ambiente, leiam esse projeto e ficarão chocados. 

Apolo, se essa lei for aprovada no Congresso Nacional, poderemos 
fechar a Amda, o Projeto Manuelzão e o Ambiente Brasil, porque nada 
restará. 

Finalmente, o Executivo deve exercer melhor o seu papel de zelar 
pela proteção do meio ambiente, pois a ele concedemos os poderes 
de Estado e de polícia. Muito obrigada. 

- No decorrer do pronunciamento, procedeu-se à apresentação de 
"slides". 

O Sr. Coordenador - Obrigado, Maria Dalce. Concedemos a palavra 
ao Sr. Miguel Ângelo dos Santos Sá, representante do Crea. 

Palavras do Sr. Miguel Ângelo dos Santos Sá 
Sr. Deputado João Leite, demais componentes da Mesa, senhoras e 

senhores, havia preparado um CO para a minha apresentação, que 
duraria cerca de 25 minutos. Como fui orientado a reduzir esse tempo 
para 10 minutos, abandonei o CO. Utilizarei um disquete e, a exemplo 
do Apolo, tentarei fazer uma explanação. 

Pedindo permissão ao Sr. Presidente, farei um louvor ao Dia 
Nacional do Meteorologista, profissional de extrema importãncia para 
o controle, a coleta de dados e o planejamento dos nossos recursos 
hídricos. Presto homenagem ao Secretário Nacional de Recursos 
Hídricos, engenheiro, nosso colega da Copasa, licenciado, ex-
Vereador, ex-Presidente do lgam, que engrandeceu esse órgão. 
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Apresentou, recentemente, o Plano Nacional de Recursos Hídricos. 

Recomendo a todos que prestem atenção nesse plano, que foi 
debatido durante um congresso realizado pela Semae, no ano 
passado. Esse plano, de conhecimento mundial, foi apresentado 
ontem no Fórum Mundial das Águas, realizado no México. 

O Deputado Laudelino Augusto fez referências à Copasa, pela 
assinatura do contrato com o governo do Estado para a exploração 
das águas de Araxá, Caxambu, Cambuquira e Lambari. Além da 
geração de empregos - queremos ver a água com a logomarca 
Copasa, de extrema qualidade, sendo vendida em todo o Brasil -, 
tenho certeza de que a Copasa dará atenção ao aspecto ambiental e 
preservacionista das bacias hidrográficas de recuperação dos 
aqüíferos dessas instâncias. Caxambu e São Lourenço nos 
preocupam, em virtude da ocupação desordenada das áreas de 
recarga. Cambuquira e Lambari são protegidas pelo fato de serem 
cidades menores. Como não visito Araxá, não sei como está a 
situação desse Município. 

Em função do tempo curto, centrarei a minha exposição, a pedido da 
Comissão de Meio Ambiente do Crea, na fiscalização preventiva e 
integrada de bacias hidrográficas. O Crea tem cerca de 1 00 mil 
profissionais registrados. É uma população imensamente 
multiplicadora de idéias e ações. Esse é o grande caminho para 
chegarmos às práticas de preservação das nossas bacias 
hidrográficas. 

Contarei uma historinha: moro em Nova Lima, cidade vizinha. 
Diariamente, faço caminhada por uma das banquetas, que são canais 
construídos pela Morro Velho há mais de 100 anos, a fim de levar 
água, gerando energia, além de atender à planta industrial da antiga 
Morro Velho. 

Essas banquetas foram urbanizadas, são caminhos para se fazer 
caminhada. No sábado, à tarde, eu estava fazendo uma caminhada 
na do Rio Grande e vi três meninas varrendo a banqueta, porque no 
dia seguinte a Prefeitura realizaria uma solenidade ali. Quando ia 
passando, essas meninas estavam recolhendo o lixo com uma 
pazinha. A que estava com a pá perguntou: o que faço com isso? A 
outra falou para jogar na banqueta. Eu parei, brinquei com elas e 
mostrei o saco de lixo que estava ali perto, onde o pessoal costuma 



279 
colocar. Falei para colocarem aquilo no saco de lixo e perguntei se 
elas tinham educação ambiental nas escolas. Disseram que sim, que 
a professora dizia que elas tinham de cuidar das árvores, da água, 
dos bichinhos e tal. Eu disse que cuidar da água era isso, elas não 
deveriam jogar esse material na banqueta, porque ela tinha sido 
limpa, estava bonita e deveríamos cuidar dela. Continuei a minha 
caminhada e, mais à frente, tenho certeza de que estava a escola das 
meninas. Observei que existia uma canaleta da escola, entulhada de 
lixo, lindeira à banqueta; ia tudo para dentro dela. E mais, esse 
mesmo córrego passa pelo centro de Nova Lima. Quando ele era a 
céu aberto, todos jogavam lixo nele. E esse córrego é tributário direto 
do Rio das Velhas. Foi canalizado, e hoje, apesar de o caminhão de 
lixo passar três vezes por semana, todo dia, a qualquer momento, o 
pessoal coloca lixo no passeio central da avenida. Vocês vêem como 
é a cultura. O homem nasceu, viveu e se instalou, desde o início da 
humanidade, nas beiras dos cursos d'água. E considera que eles 
foram feitos para jogar lixo e esgoto. 

Esse tipo de cultura tem de ser mudado, como o Apolo conseguiu, 
com práticas mais eficientes. Temos de mudar a maneira de tratar a 
educação ambiental. Pela minha experiência de 35 anos de trabalho 
na Copasa, não adianta trabalhar a educação só com palavras, 
fôlderes e folhetos, a parte teórica; isso foi até dito aqui. Temos de 
praticar. Sei, como engenheiro, assim como os médicos, os dentistas, 
os advogados também sabem, que só se aprende praticando no dia-a-
dia, senão você não tem técnica. 

Na palestra da Diretora da Secretaria de Meio Ambiente, Profa. 
!darei Lasmar, ela teve a humildade de dizer que a Secretaria não tem 
um modelo próprio, 100% pronto, para fazer a educação ambiental. 
Precisamos encarar isso na prática. Tem de ser de modo prático, no 
dia-a-dia, mostrando à criança e ao jovem como deve ser feito. Não 
adianta ficar com muito papel, muita matéria, sem eficiência. Espero 
que eu não esteja sendo algoz de situações, nem fazendo críticas a 
posições que parecem estar certas, mas não há como fazermos 
educação ambiental sem ser de maneira prática. Debato esse ponto 
de vista, e entendo que é o melhor caminho. 

Entrando na parte das FPls, que é o tema principal, o Crea aposta 
nessa premissa. As FPis são as Fiscalizações Preventivas Integradas, 
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em que se engloba uma série de parceiros. O Crea tem tido como 
principais parceiros o IEF, a policia ambiental, a Policia Militar e o 
Ministério Público. Esses têm-se mantido ao longo do tempo. 
Inúmeros outros órgãos que vocês possam imaginar, inclusive ONGs 
locais, Prefeituras e sociedade civil de um modo geral têm participado, 
dependendo da característica do Município, da localidade ou da bacia. 

Esse tipo de fiscalização foi introduzido em Minas Gerias em 1998, 
para a fiscalização de atividades urbanas. Em 2002, iniciamos a 
fiscalização preventiva integrada da Bacia do São Francisco em São 
Roque de Minas, onde fizemos uma grande mobilização. 

Há todo um cuidado prévio à fiscalização preventiva. Vários técnicos 
vão ao local para fazer um trabalho junto à sociedade, à imprensa, a 
todos os segmentos daquele Município, principalmente aos 
engenheiros, que são os profissionais diretamente responsáveis pelas 
ações do sistema. Assim, vamos varrendo toda a bacia hidrográfica. 
Fizemos toda a fiscalização da Bacia Hidrográfica do São Francisco, 
foram 12 investidas, ações, e 671 visitas. Em seguida, partimos para 
as Bacias dos Rios Doce, Jequitinhonha, Mucuri, Paraopeba e Santo 
Antônio. 

O Crea tem tentado envolver o maior número possível de agentes, 
mas, infelizmente, ainda há algumas deficiências, e isso não 
acontece. Propomos a participação efetiva do Conselho, por meio de 
seus profissionais, na fiscalização preventiva integrada. Esse é o 
caminho para um maior envolvimento da sociedade com a 
preservação das bacias hidrográficas e do meio ambiente de modo 
geral. 

As propostas de fiscalização preventiva integrada que ontem foram 
apresentadas pelo nosso colega, o geólogo João Carlos Moreira, em 
um dos cursos do Crea que durou 2 horas e meia, estão disponíveis a 
todos no "site" do Crea. Coloco-me à disposição para discutir esse 
assunto e as nossas propostas. Muito obrigado. 

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de 
"slides". 

O Sr. Coordenador- Agradecemos ao Sr. Miguel Ângelo dos Santos 
Sá e ao Crea-MG. Com a palavra, o Sr. José Antônio da Cunha Melo, 
que disporá de 15 minutos para a sua exposição. 

Palavras do Sr. José Antônio da Cunha Melo 
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Cumprimento os Deputados João Leite e Laudelino Augusto, 

representantes desta Casa, que, nesta e em outras importantes 
oportunidades, permitiu que nós, sociedade civil, participássemos 
efetivamente das discussões sobre o saneamento e a proteção dos 
recursos hídricos, por meio de seminários como este, em que há 
participação intensiva, possibilidade de diálogo e geração de 
documentos que, de certa forma, nortearão as políticas públicas daí 
resultantes. É uma prova efetiva da participação, da boa-vontade e da 
competência da Assembléia Legislativa, que possibilita à sociedade 
civil vir aqui discutir e construir a Nação que todos desejamos. 

Primeiramente, farei um histórico da Abes. A Abes é uma 
associação não governamental, de caráter nacional, sem fins 
lucrativos, que tem como principal objetivo contribuir, por meio do 
conhecimento de seus associados, para a melhoria da qualidade de 
vida da sociedade brasileira. 

Ela foi fundada em 1966 e surgiu da necessidade do Plano Nacional 
de Saneamento, já que, naquela época, entre meados de 1960 e 
início de 1970, não existia o que poderíamos chamar hoje de 
Sanebrás. Existiam a Eletrobrás. a Telebrás e outras entidades de 
nível nacional. Mas, no campo do saneamento, isso não existia. Os 
agentes financeiros, ou seja, os agentes de política, os Ministros, 
sentiam essa falta. 

Todos os esforços se concentraram na Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária - que era como uma representante da 
Associação lnteramericana de Engenharia Sanitária - Aidis -, como a 
grande difusora de tecnologia de saneamento. 

Estávamos iniciando um processo, e o País apresentava índices 
terríveis de saneamento de água e de esgotamento. As companhias 
estaduais foram privilegiadas dentro do plano. Não existia um órgão 
que ligasse essas companhias à necessidade de desenvolvimento 
tecnológico de transferência de experiências positivas, etc. Foi dentro 
desse contexto que a Abes foi criada. 

A Abes tem hoje representação em 21 Estados da Federação, com 
seções estaduais e no Distrito Federal. Temos evoluído a partir do 
nosso objetivo básico, inicial, já que hoje também participamos, com 
muita intensidade e na medida do possível, da formulação das 
políticas públicas de meio ambiente, saneamento e recursos hídricos. 
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Temos um papel importante, e não apenas único, de transferência 
de tecnologia e de desenvolvimento tecnológico. 

A Abes realiza grandes eventos em nível nacional, reunindo todo o 
setor de saneamento e de meio ambiente. De dois em dois anos, 
realizamos um grande congresso, chamado Congresso de Engenharia 
Sanitária Ambiental Nacional. O congresso anterior aconteceu em 
Campo Grande, e o próximo será realizado em Belo Horizonte, em 
2007. Nesses eventos são reunidos cerca de três a quatro mil 
técnicos, empresários e governo. Discutimos os problemas referentes 
ao saneamento, ao meio ambiente e aos recursos hídricos. Aproveito 
a oportunidade para convocar todas as forças vivas de Minas, 
interessadas nesses três setores, a fim de que elas participem, 
efetivamente, do 24º Congresso de Engenharia Sanitária, a ser 
realizado em Belo Horizonte, em 2007, no Expominas. 

Após ouvir tantos companheiros a respeito da importância da 
sociedade civil organizada, resolvi fazer uma referência específica à 
Abes de Minas, para depois entrar no tema da história da participação 
da sociedade civil na civilização ocidental. 

Em Minas, a Abes participa dos seguintes conselhos: Conselho 
Estadual de Saúde Pública; Conselho de Recursos Hídricos; Conselho 
de Habitação e Saneamento, que está meio desativado; e do 
Conselho de Políticas Ambientais - Copam. Também temos 
participação em cinco dos Copams regionais, no Jequitinhonha, no 
Leste mineiro, no alto São Francisco, no Norte e no Sul de Minas. E 
ainda, nos comitês de bacias. Felizmente, dada a capilaridade da 
associação, também conseguimos participar de 12 comitês de bacias: 
o do Rio das Velhas; do Paraopeba; do Verde; do Pará; do Araguari; 
do Pomba; do Piranga; dos afluentes mineiros dos Rios Mogi-Guaçu e 
Pardo; do Médio e Grande; do Araçuaí; e dos rios no entorno do Lago 
de Furnas. 

Existem em funcionamento duas subseções. Uma, em Viçosa, na 
Zona da Mata, e outra, no Sul de Minas, com sede em Poços de 
Caldas. Esse é o contexto da vivência da nossa associação, na 
tentativa de se cumprir o objetivo maior que é levar o conhecimento 
dos nossos associados para promover a melhoria de vida da 
população do Brasil, especialmente de Minas Gerais -, por ser uma 
entidade nacional, de toda· a população brasileira. 
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Resolvi fazer algo que dissesse respeito à importância da 

sociedade civil organizada. Não especificamente em relação ao 
comitê de bacia, e sim em relação ao mundo ocidental. 

A primeira notícia que a história registra sobre a participação efetiva 
da sociedade civil no mundo das decisões são os conselhos tribais 
africanos e os conselhos tribais dos índios norte-americanos. 

Os conselhos de sábios e de anciães reuniam-se e traçavam as 
diretrizes políticas das decisões para quem decidia, dos chefes ou do 
governo local. 

Depois disso, nota-se a participação efetiva da sociedade civil em 
Atenas, na civilização grega. Em Atenas havia eleição de cinco em 
cinco meses, de 6 mil cidadãos, ou seja, 6 mil cidadãos assumiam em 
nome do povo a responsabilidade de dirigir o governo da cidade de 
Atenas. Daí vem o nome "democracia", governo do povo. 
Evidentemente, as questões operacionais de uma assembléia tão 
grande e com tempo muito curto de governo foram grandes e, 
possivelmente, não puderam fazer coisas muito operativas, tanto que 
não se preservou esse modelo no que diz respeito ao número. 

De qualquer maneira, a primeira vez em que há notícia mais clara da 
participação da sociedade nos governos, efetivamente, foi na 
civilização da Grécia, onde havia o governo do povo. Evidentemente, 
havia outros defeitos, como escravidão. Não estou fazendo a defesa 
do governo de Atenas, mas expressando a importância da sociedade 
civil organizada no governo das civilizações. 

A partir daí, a civilização romana não desenvolveu nada que 
demonstrasse a participação da sociedade que não o Senado e 
instituições políticas formais. Depois entramos em um período longo 
em que não se tem notícia da participação da sociedade, como na 
Idade Média, e em governos autoritários monárquicos ou militares. 

Houve algumas revoluções, como a Revolução Inglesa de 1680, a 
Revolução Francesa no século posterior e outras, em que o povo 
reagiu a um governo despótico, fosse ele monarquista, fosse de outro 
regime. 

Logo depois de um curto espaço de tempo, as instituições políticas 
se rearranjaram e houve a retomada do poder pelas instituições 
políticas convencionais, mas não com participação efetiva da 
sociedade no governo. 



Após a Segunda Guerra Mundial, existiu um reordenamento 
político, depois de um certo tempo. 
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No início da década de 70 tivemos o estabelecimento dos dois 
mundos: mundo socialista e mundo capitalista, nessa divisão que 
existiu durante muito tempo no mundo. Também no início da década 
de 70, o governo inglês de Margareth Tatcher e o de Reagan, nos 
Estados Unidos, criaram o modelo político e econômico conhecido 
como neoliberalismo. Nesse modelo prevaleciam políticas de governo 
mínimo, livre mercado e baixa importância ecológica na construção 
das políticas públicas. 

Felizmente, em meados da década de 80, surge, como uma nova 
possibilidade de reordenamento organizacional das nações, já que o 
neoliberalismo dava mostras de muitos insucessos na condução da 
política pública, um movimento considerado - como dito por meu 
antecessor de Viçosa - como o terceiro setor. Nesse momento, 
especialmente na Inglaterra, foi desenvolvido o terceiro setor, que 
seria a participação da sociedade civil organizada nas decisões do 
governo. As diretrizes básicas do terceiro setor são: governo e 
sociedade civil em parcerias efetivas; valorização da participação 
comunitária por meio do aproveitamento de iniciativas locais; 
envolvimento do terceiro setor com as associações voluntárias e 
outras entidades; proteção da esfera pública local; descentralização e 
governo como administrador de riscos. Nesse momento, aparece uma 
possibilidade mais efetiva de participação e de convivência da 
sociedade civil organizada e dos poderes políticos institucionais. 

Deve-se destacar aqui a importantíssima colaboração do Movimento 
Verde alemão, que, de forma incisiva, conseguiu incluir na proposta 
do Partido Social Democrata alemão uma efetiva participação de 
grupos ambientalistas e ainda estabeleceu novos conceitos de 
modernização ecológica em que a proteção ambiental é vista como 
uma fonte de crescimento econômico e social, e não como empecilho 
a este. 

Na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ocorrida 
em 1992, no Rio, tínhamos como grande determinação oficial um 
movimento com esse objetivo. 

O art. 1 O do documento final dessa conferência realizada no Rio de 
Janeiro estabelece: "O melhor modo de tratar as questões do meio 



ambiente é assegurando a participação de todos os cidadãos 
interessados, no seu nível pertinente". 
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Trazendo todas essas informações mundiais para o Brasil, a 
Constituição de 1988, conhecida como Constituição cidadã, permite e 
atribui - como vimos na apresentação do nobre Promotor Fernando 
Galvão -,no art. 225, que a responsabilidade sobre o meio ambiente é 
do poder público e da comunidade. 

A partir da Lei no 9.433, de 1997, que institui a política nacional de 
recursos hídricos, deixamos claro que está garantida nas leis 
brasileiras a efetiva participação da sociedade. 

No âmbito dos recursos hídricos, nota-se que o Estado planejador e 
investidor, com decisão centralizada e objetivando o crescimento 
econômico, transforma-se em um Estado mediador de conflitos e 
regulador, que utiliza a descentralização, a participação pública, uma 
visão integrada como método, e o desenvolvimento sustentável, 
compondo o tripé eficiência econom1ca, eqüidade social e 
sustentabilidade ambiental. Em termos de arcabouço legal, para 
cuidar de recursos hídricos não se faz necessário muito mais, embora 
possamos sempre melhorar a lei. Porém, o que já existe permite, 
invoca e exige a participação da sociedade civil organizada. Somos 
testemunhas disso na participação de discussões importantes sobre 
recursos hídricos, relativamente ao Rio São Francisco e na própria 
formulação do plano nacional apresentado nesta semana no México. 

Vimos lamentar, como representantes da Associação Brasileira 
Sanitária, que o excessivo centralismo e a falta de visão da realidade 
instalada no setor de saneamento, que vem sendo mantida 
teimosamente pela proposição de lei regulatória de responsabilidade 
do governo federal, vem mantendo o setor de saneamento, por quase 
15 anos, sem uma base legal que garanta, pelo menos, a estabilidade 
dos atores envolvidos nessa questão, a tranqüilidade da população 
atendida e a esperança de tantos brasileiros que não dispõem de 
saneamento básico. 

A Abis entende que é da melhor qualidade a legislação de proteção 
dos recursos hídricos, pois já permite uma razoável proteção do meio 
ambiente e dos recursos hídricos, e que devemos cuidar de melhorar 
essas leis, mas, primeiramente, devemos nos empenhar para que 
ações efetivas sejam tomadas por cada um dos atores envolvidos, de 
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forma a compatibilizar o necessário crescimento econômico com o 
indispensável cuidado com a proteção ambiental. E, para isso, 
destacamos o importante papel do Ministério Público em sua nobre 
missão de fazer cumprir as determinações legais de proteção dos 
nossos recursos naturais. Muito obrigado. 

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de 
"slides". 

O Sr. Coordenador - Obrigado, José Antônio. Passo a coordenação 
dos trabalhos ao Deputado João Leite, para dar início aos debates. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates. 

As questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente, 
mediante inscrição prévia. Para que possamos agilizar o debate, 
solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se 
identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade 
das saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos 
para fazer a sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para 
as respostas. 

Debates 
O Sr. Presidente - Vamos à primeira pergunta, do Bruno Rocha: "O 

que está faltando, na opinião de vocês, para que a sociedade 
realmente exija direitos relacionados ao meio ambiente? Qual a 
metodologia mais adequada para se atingir principalmente aqueles 
que não têm acesso à educação? Seria a informação?". 

A Sra. Maria Dalce Ricas - Realmente, acho que falta informação. 
Aprovamos, no Copam, uma moção ao Governador, para que as 
verbas de publicidade não fossem utilizadas somente para a 
propaganda do que o governo faz, mas para levar informação sobre a 
utilização dos recursos naturais. É o único jeito de levar informações 
de como devem ser utilizados os recursos humanos e do que faz o 
poder público. Vou exemplificar: muitas vezes, as pessoas passam 
perto de uma cratera de mineração ou perto de uma área de 
empréstimo ao longo das rodovias não recuperadas e olha aquilo com 
uma certa resignação. Há jeito de mudar. Com raras exceções, 
qualquer tipologia econômica tem hoje tecnologias capazes de 
garantir a mitigação e a reabilitação dos impactos ambientais. Esse 
tipo de informação é fundamental para as pessoas, porque, assim, 
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percebem que, além de terem direito, como cidadãs, de participar 
da gestão dos recursos naturais, podem fazer exigências, porque é 
possível compatibilizar as entidades econômicas com o que está 
acontecendo no meio ambiente. Acho que a disponibilidade de 
informação é pouca. Vemos pessoas disseminando informações 
erradas ou contrárias, radicalismos ou muita flexibilidade. É preciso 
chegar ao meio termo. No nosso entender, não podemos paralisar as 
atividades econômicas, mas mostrar à sociedade que todos somos 
consumidores, que é possível compatibilizar. Para isso, a imprensa 
poderia colaborar mais. O governo tem maior poder de comunicação. 

O Sr. Apolo Heringer Lisboa - João, vou fazer uma crítica à Bíblia, 
por não ter incluído, nos 1 O Mandamentos, a degradação ambiental 
como pecado. 

A Sra. Maria Dalce Ricas - Bruno, ele acabou de tocar numa coisa 
essencial. Já que o Frei Gilvander está tão preocupado com a questão 
ambiental, policiando até organizações não governamentais, 
imaginem se a Igreja Católica abraçasse a bandeira do meio 
ambiente! Se dissessem às pessoas que respeitar o meio ambiente 
era uma coisa sagrada, estaríamos feitos. 

O Sr. Presidente - As outras legislações tratam da questão 
ambiental. Ela não está nos 1 O Mandamentos, mas, nas leis 
pronunciadas por Moisés, temos um verdadeiro código ambiental. 

Com a palavra, o Sr. Dartison da Piedade Fonseca, de ltabira. 
O Sr. Dartison da Piedade Fonseca - Tendo em vista as falas 

anteriores, dizendo que precisamos sair do discurso para a prática, 
depois que ouvi a exposição do professora de Viçosa, estamos 
começando, em ltabira, a recuperação dos nossos principais 
mananciais. 

A técnica é exatamente aquela que ele apresentou ali, e isso me 
deixa muito tranqüilo, pois sabemos que estamos no caminho certo. O 
Marco Antônio, que foi citado, também é nosso assessor, e desejo 
pedir ao colega do Crea, que o colocou de portas abertas, que venha 
a ser também nosso parceiro nesse projeto. As secretarias municipais 
apóiam o nosso projeto, que é tecnicamente bom e foi, aliás, aprovado 
pelo Fundo Nacional de Meio Ambiente. Não fomos ainda 
beneficiados com recursos, e essa é uma outra questão na qual 
também o Crea e outras entidades poderão nos ajudar. Começamos a 
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comprar os materiais e contratar mão-de-obra. Então, deixo esse 
esclarecimento. Em ltabira, começamos também uma ação prática 
que recuperará o nosso principal manancial. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A questão está dirigida ao Sr. Miguel Ângelo dos 
Santos Sá, representante do Crea. Aproveito para fazer mais duas 
perguntas para ele responder. A primeira é da Lívia Nadur Novaes, 
engenheira hídrica: "Há três anos, existem os profissionais 
engenheiros hídricos e a profissão ainda não foi aprovada pelo Crea. 
Qual está sendo o obstáculo para a liberação?". A outra é do Paulo 
Bastos, do CBH Verde, de Três Corações: "Qual o incentivo ou apoio 
do Crea, no que diz respeito à criação e regulamentação de 
profissionais da engenharia especializados em gestão e aplicação 
racional dos recursos hídricos?". 

O Sr. Miguel Ângelo dos Santos Sá - Primeiramente, responderei a 
pergunta da Lívia, dizendo que isso é uma questão de documentação, 
e sua aprovação depende do Ministério da Educação. Qualquer 
instituição de ensino deve ter o licenciamento para se instalar e iniciar 
seus cursos. Durante esse período, muitas vezes, a instituição inicia o 
processo e se registra no Ministério da Educação, encaminhando, 
depois, toda a documentação aprovada para o Crea, se for - é lógico -
uma profissão que está dentro daquelas reguladas pela Lei nº 5.194, 
de 1966, a lei federal que regula as profissões do sistema Confea-
Crea. O problema está mais na instituição de ensino. Também deve 
haver um movimento de vocês, estudantes ou já formados. Existem 
muitos egressos das escolas sem nenhuma expectativa ou 
perspectiva. Então, cabe também a vocês se movimentarem 
pressionando a escola para que ela envie a documentação, que, 
normalmente, é rapidamente assimilada pelo Crea, onde há um 
departamento que trata desse assunto. A partir daí, os profissionais 
poderão ser registrados. Cabe a vocês pressionarem a escola, e à 
escola, cumprir as obrigações, adequadamente. Pode ser que ela já 
tenha enviado a documentação e que falte alguma coisa. Então, isso 
deve ser muito bem cuidado. 

A pergunta do Paulo Bastos é sobre como o Crea pode ajudar nesse 
trabalho de inserção dos profissionais no exercício das atividades de 
proteção de bacias. Paulo, o seu caso é de Três Corações. A 
inspetoria que engloba a cidade de Três Corações é a de Varginha. 
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Temos, em Varginha, a inspetoria composta por três executivos e 
oito engenheiros modais que tratam de cada modalidade da profissão. 
Então, essa inspetoria está plenamente apta a orientar, na região, 
todas as atividades profissionais. Também, no "site" do Crea, nós, das 
câmaras especializadas, estamos à disposição sempre que pudermos 
para trabalhar e dar orientações quanto a isso. A partir do momento 
em que atividades da engenharia denotem qualquer problema de 
ética, exercício ilegal ou exercícios inadequados com imperícia e 
imprudência, o cidadão tem todo o direto de denunciar isso ao Crea. 

O Crea tem uma comissão de ética, que trata desse assunto, e, se o 
profissional estiver exercendo sua profissão de maneira inadequada, 
poderá até perder seu registro e ficar impedido de exercer seu ofício. 

Espero ter respondido à pergunta e estou à disposição para 
qualquer outra colocação. 

O Sr. Nísio de Souza Armani - Meu nome é Nísio de Souza Armani, 
sou engenheiro mecânico e estou representando o Crea, a Abemec e 
a Abis-MG. A participação da sociedade na preservação das bacias 
hidrográficas é nosso tema de hoje. Desde os anos 70, comecei a 
observar a possibilidade de reaproveitarmos passivos ambientais tidos 
e havidos no mundo inteiro como problemáticos, como as carcaças de 
pneus que deixavam de ser úteis como elementos rodantes. Assim, eu 
os transformei em componentes de barramentos, consubstanciado em 
concepções tecnológicas e científicas das áreas de engenharia como 
um todo. Esses componentes propiciam a recuperação de 
ecossistemas na contenção de erosões, voçorocas e outras coisas 
mais. Por isso, volto, pela enésima vez, a esta mesma Casa, para 
trazer esse assunto à tona, já que são imprescindíveis as 
recuperações de ecossistemas, num Brasil que possui 200.000.000ha 
de áreas degradadas. 

O Prol. Edésio, sábio mestre em geologia, afirmou, em 1999, que já 
existiam mais de 300 mil voçorocas em nosso país, algumas delas 
com 20km de extensão. Podemos, fazendo um trabalho de 
formiguinha, estancar esse assoreamento que detona todos os corpos 
de água do País, cuja conseqüência pode ser a destruição de toda a 
biota. Assim, coloco novamente à disposição toda essa tecnologia, 
que, infelizmente, está sendo replicada de forma extremamente tímida 
em nosso Estado e em nosso país. Considerando que são 
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descartados 30 milhões de pneus por ano, podemos desenvolver 
essa tecnologia de forma responsável, com engenharia, para que seja 
possível a recuperação de nossas bacias hidrográficas. Assim agindo, 
as conseqüências serão as melhores. 

Eu, que detenho essa tecnologia e engenharia, coloco-a, pela 
enésima vez, à disposição da inteligência brasileira, para que 
possamos fazer essa recuperação virar realidade. 

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação do Sr. Nísio Armani. 
Com a palavra, o Sr. Antônio de Almeida Passos, engenheiro e 
consultor, a quem solicitamos dirigir-se ao microfone. 

O Sr. Antônio de Almeida Passos - Obrigado. Antes de fazer minha 
pergunta, gostaria de me dirigir ao Sr. Luiz Fontes. Estou 
decepcionado por Viçosa mandar seu lixo para o aterro sanitário, 
enquanto aquela unidade deveria continuar merecendo pesquisas. 
Também quero dizer ao Sr. Miguel Ângelo, do Crea, que naquela vala 
não havia nenhuma latinha de cerveja ou refrigerante, porque é 
economicamente viável tratá-la. Temos um projeto, que gostaria de 
mostrar aos senhores. O lixo de Minas é economicamente viável e 
pode gerar, imediatamente, 15 mil empregos. 

Também gostaria de dirigir-me à Sra. Dalce. Já houve pena de 
morte no Brasil para quem cortasse pau-brasil. Nem por essa razão, 
alguém foi preso, morto ou sobrou pau-brasil, que só pode ser 
encontrado nos parques. Não será com penas que resolveremos o 
problema do saneamento brasileiro. Dirijo minha pergunta ao Diretor 
do IEF. 

Antes de fazer esta pergunta a V. Exa., gostaria de citar duas 
experiências de bons resultados que poderiam acontecer para que 
resolvêssemos problemas de matas ciliares. Em São Paulo, uma 
Delegacia do interior está produzindo mudas. Poderíamos aproveitar 
nossa rede de prisioneiros, com ajuda para a recuperação deles 
mesmos, porque para produzir mudas não são necessárias 
ferramentas nem qualquer elemento que poderia causar problema. 
Também poderíamos aproveitar a rede escolar para a produção de 
mudas em suas próprias cidades, e, imediatamente, teríamos 
resolvido o problema das matas ciliares. 

Segunda-feira, na cidade de Conselheiro Lafaiete, assisti a uma 
demonstração de alunos de escolas públicas nas nascentes dos rios. 
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Portanto, esse trabalho é criterioso e da maior importância. 

Minha pergunta é: o que, de fato e de prático, o IEF está fazendo 
para recuperar as matas ciliares em nosso Estado? 

O Sr. Presidente - Além dessa pergunta, dirigida ao Dr. Geraldo 
Fausto da Silva, temos outra, do Fernando Antônio, da Faculdade 
Católica de Uberlândia: "Comentar sobre a transferência de reserva 
legal - propriedade rural - para outras bacias, conforme permite a 
legislação em Minas. Solicito ao Dr. Geraldo Fausto da Silva que 
responda a essas duas perguntas. 

O Sr. Coordenador - Boa tarde. Foi uma satisfação receber essa 
pergunta. Parabenizo-o por sua participação e por suas colocações. O 
IEF não está fazendo; "nós" estamos fazendo. O IEF não faz nada 
sozinho, conforme afirmei no início de minha fala. Temos 
responsabilidade, como órgão do Estado, de coordenar, articular e 
implementar as políticas. 

O que estamos fazendo de concreto, na Bacia do Rio das Velhas e 
em algumas bacias de afluentes do Rio das Velhas, o que levará à 
despoluição do São Francisco, é desenvolver alguns projetos 
implementados em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e com 
o Ministério da Integração Social, por meio da Codevasf. E, no Estado, 
fazemos uma integração com a Emater, em algumas regiões, 
principalmente no Norte do Estado. 

Produzimos mudas de espécies nativas regionais, deixando-as 
prontas para ser plantadas em nossas matas ciliares. 

Fazemos cercamento das nascentes, disponibilizando mourão de 
cerca e arame farpado, além de prestar assistência técnica aos 
produtores rurais para que possam fazer o cercamento de suas 
nascentes, evitando o acesso de animais às cabeceiras e às 
nascentes, conforme o próprio Prol. Luiz comentou em sua fala. 

Estamos procedendo à recuperação de áreas degradadas, para 
aumentar a infiltração da água no solo e melhorar a qualidade das 
nossas águas. 

Temos diversas ações. No ano passado, trabalhamos em 41 
Municípios do Norte, com 16 projetos. Temos viveiros com mudas 
prontas para serem plantadas. Quando terminar esse período 
chuvoso, começaremos a preparar mudas para o próximo ano. 

Temos um trabalho bem iniciado com o Projeto Manuelzão, no Rio 



292 
das Velhas. Falei com o Prol. Apolo que estamos disponibilizando 
arame, mourão de cerca e mudas para um trabalho que o Projeto está 
desenvolvendo na região que vai desde Sabará até Sete Lagoas, 
pensando na Meta 2010, que o Prol. Apolo mencionou. 

Estamos engajados no processo e estamos com os nossos técnicos 
motivando os produtores rurais a se engajarem. Mas o proprietário 
rural tem que aceitar, ainda não podemos impor, apesar de a 
legislação nos permitir. Não podemos invadir a propriedade e 
implantar o projeto. Temos que ter a adesão dos proprietários e, na 
medida em que eles aceitem o engajamento, temos disponibilidade 
para assistência técnica, arame, mudas e até insumos, e, em alguns 
casos, o nosso projeto paga a mão-de-obra para o produtor fazer a 
implantação do projeto. Não sei se respondi a sua questão. 

Em relação à pergunta do Fernando Antônio, da Faculdade de 
Uberlândia, acho que a legislação estadual é uma lei feita pelo IEF. É 
uma lei que foi discutida com a sociedade civil organizada, com o 
setor produtivo e muito debatida na Assembléia Legislativa. A 
possibilidade de relocação de reserva é uma alternativa democrática e 
benéfica para o meio ambiente, mas essa relocação é feita seguindo 
alguns critérios técnicos, na medida em que se constata a 
impossibilidade de implantar-se a reserva naquela propriedade, 
naquela bacia. É uma abertura que a lei nos deu para proteger os 
ecossistemas no Estado. Ela é transferida de uma bacia para outra, 
mas sempre buscando proteger o mesmo ecossistema. E a reserva 
legal é para proteger a biodiversidade. No passado, os 
desmatamentos foram feitos, mas havia uma outra realidade. Se 
constatarmos que em determinada propriedade não há a cobertura e a 
reserva legal, é melhor ter em outra área. Pior seria se não houvesse 
essa alternativa. Sempre que possível, procuramos fazer a reserva 
legal na mesma propriedade. 

Acredito que você falou de Uberlândia. A região do Triângulo é uma 
região bem deficitária em termos de cobertura vegetal no Estado 
porque a agricultura e as indústrias se expandiram muito e, na época, 
não havia legislação que proibisse. Agora, temos que nos adequar. 
Buscamos implantar um reserva legal na própria região do Triângulo 
e, na impossibilidade, a lei nos permite fazer a relocação em outras 
bacias dentro do mesmo ecossistema. 
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O Sr. Presidente - Vou conceder a palavra aos citados. Com a 

palavra, o Luiz Fontes, que foi o primeiro citado. 
O Sr. Luiz Fontes- A Universidade, há 1 O anos, construiu uma usina 

de triagem de lixo que ficou fechada durante quatro anos por 
problemas entre o Reitor e o Prefeito. Mas há quatro anos houve um 
acordo da universidade com a Prefeitura. A Prefeitura assinou um 
convênio, e a usina foi reativada. A cidade tinha um lixão, várias 
famílias vivendo daquilo, que foi transformado em aterro. 

Atualmente, são processadas cerca de 80t de materiais nessa usina, 
que está em plena operação há quatro anos. Esse trabalho está 
sendo coordenado pela Prefeitura. 

Cumprimento o Dr. Paulo Romano, que, em 1997, foi o responsável 
por um desafio, que fez com que eu partisse para a educação 
ambiental. Esse trabalho virou uma cachaça. Depois, quando foi 
Secretário de Recursos Hídricos, criamos a ONG. 

A Sra. Maria Dalce Ricas - O senhor faz parte de uma minoria, pois 
a maioria da sociedade não acredita que todos nós sejamos santos. 
Por isso, precisamos das leis. 

Talvez, o senhor não esteja acostumado a lidar, como eu, na área 
ambiental, com pessoas, empresas e instituições que 
intencionalmente burlam as leis ambientais. Há processos que 
tramitam há 20 anos no Capam, envolvendo empresas que já 
dispuseram de prazos e mais prazos, sem que tomassem as 
providências devidas. Para esses, infelizmente, só existe o rigor da lei. 

Concordo que esse rigor não acabará com tudo, mas, partindo 
desse princípio, temos de abolir de cara as leis de repressão ao 
tráfico, ao contrabando e ao assassinato. Isso não significa, então, 
que não devemos contar com as leis. 

Não defendemos a política do comando e do controle como um 
princípio único. Pelo contrário, entendemos que há informações, 
orientações técnicas e oportunidades. Se a lei não for cumprida, as 
penas têm de ser aplicadas, afinal quem arca com os prejuízos 
ambientais é a sociedade. 

Ninguém nasce uma folha em branco. Realmente não somos 
santos. Até no meio ambientalista, há oportunistas. Perdoe-me, mas 
não prego a pena de morte e não disse que teremos de utilizar a 
política do porrete. Quando é necessário, advogo sim. Sou a favor da 
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prisão perpétua, não da pena de morte, porque, certamente, 
algumas pessoas não merecem a vida que a natureza lhes deu, já que 
não respeitam a própria natureza. 

O Sr. Miguel Ângelo dos Santos Sá - Responderei a questão 
apresentada pelo engenheiro em relação às latinhas jogadas nos 
córregos. Há muito tempo não vemos mais essas latinhas e garrafas 
"pets" boiando nos córregos. Ficava intrigado, porque havia somente 
garrafas "pet" de óleo jogadas nas águas. Depois, fiquei sabendo que 
essas garrafas vazias não tinham valor no mercado. Por isso, 
continuavam flutuando em nossos córregos com os saquinhos de 
chips, os plásticos, os paus de picolé e outras coisas. 

Latinhas e garrafas "pets" não são mais encontradas nos córregos 
porque têm valor. A população entende isso e não é boba. Temos de 
trabalhar nisso. Bato o pé para alterarmos o modelo de interlocução 
com as populações. Temos de descobrir esses caminhos para as 
mudanças comportamentais e de valores. 

O Sr. Paulo Romano - Bom dia, amigos e amigas. Farei dois 
registros e uma pergunta. 

O primeiro registro é sobre a importância de insistirmos nessa 
mobilização, saindo do plano institucional e dirigindo-nos mais à 
sociedade. Em novembro do ano passado, foi realizada a Conferência 
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Pela primeira vez, houve 
um destaque especial, com fóruns, debates e cursos, sobre tecnologia 
social. Isso é muito importante. Fala-se em educação e em mudança, 
mas não sabemos como atingir a população. Essa parte caberia ao 
Estado, para avançarmos no processo. 

O segundo registro é o seguinte: a Dalce tocou num ponto muito 
importante. Na verdade, ela propôs uma agenda em que estão 
implícitos o padrão de consumo e o padrão de produção dessa fase 
civilizatória em que vivemos. Quando se fala em agrotóxicos no 
campo, há na área urbana a contraparte de tudo: excesso de uso de 
plástico, de lixo, de materiais de limpeza tóxicos e muito mais. O 
Estado precisa sinalizar o que é biodegradável e menos tóxico para o 
uso. Se ficar só na mão do mercado, cada empresa colocará sua força 
e venderá seu produto, que necessariamente não é o que ajuda na 
questão ambiental. Precisamos mudar os paradigmas. A produção 
rural tem sinalizado mudanças interessantes. Uma delas é não usar 
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excessivamente a mecanização, preferindo, por exemplo, o plantio 
direto. Não se trata mais de usar em excesso máquina para remover o 
solo, e, sim, de deixar o material orgãnico decompor-se e protegê-lo. 

Outro aspecto a buscar é a integração pecuária-lavoura, pecuária-
floresta. Essas combinações que chamamos de agrosilvopastoris não 
são mais uma proposta simplesmente utópica. Hoje já há tecnologia. 
A Embrapa abraçou essa causa, e o Ministério da Agricultura a está 
abraçando, mas é preciso chegar aos técnicos e aos produtores. Para 
isso, é preciso investimentos para apoiar os produtores, porque se 
trata de uma questão nova. 

Finalmente, uma pergunta, que traz em si uma proposta. 
Por ser engenheiro agrônomo e por trabalhar em empresa que já foi 

registrada no Crea, observo todas as atividades desse órgão. 
Fiscalizar pressupõe rever algo que já foi feito ou que está sendo 

feito. A pergunta é a seguinte: o preventivo não pode ser feito sem a 
fiscalização? 

Temos grande preocupação, por exemplo, com relação às estradas 
vicinais de terra, não só as municipais e das fazendas, mas também 
as do governo do Estado. As estradas vicinais de terra em Minas 
Gerais ocupam 270.000km. Só as estaduais perfazem 10.000km. 

Viçosa está fazendo um monitoramento para medir a perda que isso 
provoca por erosão. Em São Paulo, estima-se que 50% da perda por 
erosão hídrica seja causada por estradas malconservadas e mal 
traçadas. 

A proposta ao Crea é a seguinte: por que não fazer dessa causa 
nobilíssima um trampolim para melhorar o conceito do Crea? Por que 
não trabalhar junto às Prefeituras, às empresas e a um eventual órgão 
de governo para fazer estradas de terra ecologicamente adequadas? 

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Dr. Paulo Romano sua 
participação sempre prepositiva e passamos a palavra ao Dr. Miguel 
Ângelo dos Santos Sá. 

O Sr. Miguel Ângelo dos Santos Sá - Dr. Paulo Romano, faço o 
"mea culpa". O senhor tem plena razão. Há mesmo, no aspecto 
preventivo, um enorme passivo do sistema contra o Crea. 

Como disse anteriormente, a Lei n° 5.194, que regula as profissões 
da engenharia, arquitetura e agronomia, caracteriza o estabelecimento 
do Conselho como um órgão fiscalizador da atividade profissional. Até 
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então, tem-se entendido que a atividade profissional é "a 
posteriori". Mas será que é isso mesmo, ou a atividade profissional da 
fiscalização pode acontecer "a priori" também? 

O senhor pode estar certo de que, com esse espírito, como 
Presidente do Conselho Federal de Engenharia, o mineiro Marcos 
Túlio de Melo está com a proposta de inserir o Crea em outras 
esferas, no intuito de anteceder coisas de modo geral. Tenha certeza 
de que o sistema está trabalhando com isso; como eu disse, existe 
esse passivo, e sua pergunta é bem-vinda. Mais do que isso, o 
sistema Confea-Crea tem um fórum de debates com profissionais 
notórios, de que vocês podem participar. As portas estão abertas para 
as sugestões dos senhores; aliás, contamos com a sua presença para 
trabalhar com esse tema. Temos certeza de que vamos chegar lá. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra a Enga. Eunice Tavares, última 
inscrita. 

A Sra. Eunice Tavares - Gostaria de fazer dois questionamentos, 
que dirijo a todos os membros da Mesa. Muito se tem falado sobre a 
água e a educação, que são realmente de extrema importância - a 
água é fonte de vida, e a educação é o conhecimento, é a maneira 
que temos de promover a preservação. Em outros países, essa 
preocupação com o meio ambiente já se observa há algumas 
décadas. A questão hídrica é, às vezes, de âmbito internacional - em 
países menores, às vezes um rio passa por vários deles. Então, eles 
realmente têm o cuidado de tratar os efluentes. Mas, por tudo o que 
foi dito, vemos que aqui praticamente não se faz o tratamento de 
efluentes, nem domésticos, nem industriais. Ora, atualmente há uma 
gama de processos para modificar a forma de produção, e temos de 
mudar nossa mentalidade de forma a pensarmos em produzir poluindo 
menos. A indústria pode rever seus processos produtivos utilizando-se 
de meios eletroquímicos, membranas, enfim, uma série de 
tratamentos que possibilitem até que a matéria-prima seja 
reaproveitada na própria empresa ao invés de ser lançada no meio 
ambiente. Acho que deveria haver união entre poder público, 
universidades, institutos de pesquisa, empresas de saneamento e a 
sociedade de modo geral, para rever os processos de produção. 

Pergunto aos senhores se já há uma política nesse sentido e o que 
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poderia ser feito. 

A outra questão é mais pontual, sobre a bacia da Lagoa da 
Pampulha, nossa lagoa, de que tanto se tem falado. Efetivamente, a 
inauguração dessa estação de tratamento dos córregos tem tido 
algum resultado positivo? Quando os bairros da orla norte da lagoa 
terão disponível o processo de coleta de esgoto? Aquela região tem 
muitas nascentes, mas não tem coleta de esgoto, o que está 
contaminando as nascentes. Quais seriam, ao modo de ver dos 
senhores, as medidas cabíveis para que efetivamente tenhamos água 
limpa em nossa lagoa, que é o cartão postal de Belo Horizonte, 
mundialmente conhecido? 

A Sra. Maria Dalce Ricas - Gostaria de comentar a sua primeira 
ponderação, Eunice, que julguei extremamente pertinente. Já está em 
curso um processo de revisão do licenciamento ambiental em Minas 
Gerais. O problema é que o licenciamento ambiental tornou-se um 
cartório e não está atingindo, como você falou, o processo de 
produção das empresas. Ou seja, quando a licença é concedida, a 
empresa a coloca debaixo do braço sabendo que não haverá 
acompanhamento ou exigências. Além disso, não há uma estatística 
sobre isso, mas corremos o risco de descobrir que 80% das licenças 
concedidas não são levadas à prática, acontecendo o que você falou -
um alto índice de não-tratamento de efluentes domésticos e 
industriais. Então, como é feito hoje, esse processo de licenciamento 
ambiental, como tem declarado publicamente o próprio Secretário, 
tornou-se um cartório. Esse modelo "já era"; temos de buscar uma 
nova forma de fazer isso, e certamente esse é o objetivo dessa 
revisão. 

Certamente esse é o objetivo. No que se refere aos esgotos 
domésticos, temos que reconhecer que a Fundação Estadual de Meio 
Ambiente conseguiu algum êxito com uma deliberação normativa 
sobre a disposição final de tratamento de lixo. Isso melhorou bastante 
a situação do Estado. Agora está sendo discutida a outra deliberação, 
que limitará o tempo para que as Prefeituras comecem a trabalhar no 
tratamento de esgoto. Acredito que isso ajudará. 

Agradeço ao Paulo por ter falado sobre a prevenção e a fiscalização. 
Temos que insistir na bandeira da integração das políticas públicas. 
Se a Emater e o IMA não participarem, se a Rural minas não deixar de 
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ser um órgão degradador do meio ambiente, não conseguiremos. 
Muito obrigada. 

O Sr. Apolo Heringer Lisboa - Em primeiro lugar, quero 
cumprimentar o Paulo Romano, que foi uma pessoa fundamental no 
surgimento do Projeto Manuelzão. É um exemplo de técnico e de 
cidadão brasileiro. Seu voto foi o último na cassação do Collor, que foi 
cassado por causa de uma Elba. 

Quero dizer à engenheira que fez a pergunta que, no caso da 
Pampulha e de outras áreas da região metropolitana, tudo foi 
integrado na Meta 201 O. Temos que trabalhar com propostas mais 
futuristas. Está prevista pela Copasa - e esperamos que não seja 
adiada mais uma vez -, no dia 5 ou 6 de junho, Dia Mundial do Meio 
Ambiente, a inauguração da ETE Onça. Como acontecia na ETE 
Arrudas, que agora já está tratando um grande volume de esgotos, os 
esgotos domésticos não chegam à ETE. É como uma fábrica sem 
matéria-prima. O programa Caça-Esgoto, da Copasa, precisa de uma 
grande integração com as Prefeituras de Belo Horizonte e de 
Contagem. Os Ribeirões do Onça e Arrudas nascem em Contagem. 
No Eldorado, o Arrudas. Na região mais abaixo, que vai para a 
Pampulha, nasce o Sarandi e seus afluentes. Os esgotos são 
lançados nos rios. Muitas pessoas jogam isso junto com a água de 
chuva ou direto no esgoto. O programa Caça-Esgoto é a grande 
proposta da Meta 201 O. Estamos trabalhando junto com a Copasa e 
com as Prefeituras. Há um grupo integrado trabalhando, não no ritmo 
que gostaríamos, mas muita coisa está sendo feita. 

Assim, toda a questão da Pampulha será incluída. A Pampulha 
sempre foi vista como uma situação à parte, uma região turística de 
uma elite que se instalou ali. A Pampulha nunca foi vista dentro da 
Bacia Hidrográfica do Onça. Tentou-se resolver o problema da 
Pampulha de forma isolada e setorial, mas isso fracassou. A 
Pampulha só começou a ser recuperada, quando foi colocada como 
parte da Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Onça e do Rio das Velhas. 
Agora, sim, temos feito uma gestão do território da bacia, e não da 
lagoa. A solução do problema da lagoa não está lá, mas em toda a 
área da bacia hidrográfica. 

O Sr. Paulo Teodoro de Carvalho- Cumprimento os Deputados João 
Leite e Laudelino Augusto, os demais componentes da Mesa, as 
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senhoras e senhores presentes. Estamos chegando ao final do 
ciclo de debates. A comemoração da Semana Mundial do Meio 
Ambiente ainda prossegue na parte da tarde, com os cursos na 
Escola do Legislativo e na sede do Crea-MG, mas esta é a última 
reunião neste Plenário. Em nome do Instituto Mineiro de Gestão das 
Águas, do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas de 
Minas Gerais, da Assembléia Legislativa e do Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, agradeço a participação ativa 
de todos os que participaram dos debates sobre os importantes 
problemas aqui tratados. 

Esses problemas foram pautados para que pudéssemos ter uma 
visão do que deve ser modificado nas ações do governo para o 
gerenciamento de recursos hídricos no Estado de Minas Gerais. Ao 
transferirmos a realização deste evento para a Assembléia Legislativa, 
propiciamos maior participação e maior dimensão. 

Agradecemos, em particular, aos Deputados que estiveram conosco, 
coordenando as reuniões, e que não se desgrudaram deste Plenário 
em momento algum. Faço menção ao Deputado Laudelino Augusto, 
que esteve presente em todos os debates, como membro da 
Comissão de Meio Ambiente da Assembléia Legislativa, e ao 
Deputado João Leite, que coordenou várias discussões, estendemos 
o nosso reconhecimento especial. 

Cumprimentamos o Crea, que franqueou suas instalações e foi 
nosso parceiro efetivo. O Crea tem participação fundamental na 
questão ambiental do Estado de Minas Gerais. Desde o princípio -
faço referência à preocupação do nosso colega Paulo Romano -, o 
Crea tem um forte instrumento em mãos para combater o que deve 
ser combatido no nascedouro dos projetos, ou seja, a exigência da 
Anotação da Responsabilidade Técnica - ART. A ART é um forte 
instrumento do Crea para, após a liberação do licenciamento das 
atividades do empreendedorismo em Minas Gerais, ajudar-nos a 
direcionar as tecnologias que devem ser abraçadas no momento da 
aprovação desses projetos. A fiscalização integrada é outro forte 
instrumento. 

Quando ocorre um problema qualquer, como uma barragem que se 
rompe, um empreendimento que não dá certo, um prédio que cai ou 
mesmo um avião que cai, temos, sob a nossa análise, alguns 
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problemas. O empreendimento não deu certo, a barragem rompeu 
ou um prédio caiu por três motivos: em primeiro lugar, o projeto era 
inadequado, mal elaborado. Em segundo lugar, foi mal executado. Em 
terceiro lugar, mesmo que tenha sido bem elaborado e bem 
executado, não estava sendo utilizado adequadamente. 

Em todos esses aspectos, o Crea pode ajudar a sociedade a 
prevenir esses acidentes e ajudar o sistema ambiental no que diz 
respeito à mitigação dos danos, que deve ser feita depois. O papel do 
Crea é fundamental. Por isso é parceiro valioso nessas realizações 
com os órgãos ambientais, como o Fórum Mineiro de Comitês, esse 
alongamento do braço executivo do lgam para a questão dos recursos 
hídricos. 

Gostaríamos de estender nossos agradecimentos aos CBHs aqui 
presentes; às empresas que nos ajudaram não só na viabilização 
financeira do evento, como também na feira da parte externa; à mídia, 
que não poupou esforço em dar cobertura a tempo e a hora a todo o 
Fórum; às organizações não governamentais, que debateram, 
participaram e apresentaram temas de relevante importância para 
todos nós; aos convidados de maneira geral, que têm aquiescido à 
realização de todos esses cinco fóruns, sobretudo o deste ano. 

Assuntos importantes foram tratados neste Plenário. Todos os 
cursos apresentaram grande concorrência, não pudemos atender a 
todos os que tentaram se inscrever. Concluindo, o 5o Fórum Mineiro 
dos Comitês de Bacias Hidrográficas foi muito importante. Isso só foi 
possível graças ao trabalho incansável dessas grandes formiguinhas. 

Quero estender meus agradecimentos aos funcionários da 
Assembléia Legislativa, aos assessores parlamentares e ao pessoal 
da taquigrafia, que se desdobrou para acompanhar os relatos feitos 
aqui e com alguma dificuldade. A Dalce consegue falar 500 palavras 
por minuto, nem a taquigrafia é capaz de captá-la, às vezes. Então, 
estendemos os agradecimentos a todos vocês. O sucesso deste 
fórum pertence a todos. Peço, então, uma salva de palmas para todos 
nós, pela brilhante realização deste fórum. Obrigado. 

O Sr. Ruy Nogueira - Sou médico, pesquisador e escritor. Queria 
relatar à Mesa uma experiência que vi em Santa Catarina. Tem sido 
divulgado pela Associação dos Jornalistas Investigadores que há um 
terrível cartel de água no mundo. Três ou quatro empresas procuram 
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dominar a água em todos os locais do Planeta. Comecei a estudar 
o assunto e acabei escrevendo um livro em que falo de organismos 
internacionais e corporações financeiras contra a humanidade. Essa 
será a guerra do século XXI. 

Só para dar um exemplo rápido, no Estado do Rio de Janeiro o 
problema está seriíssimo. A Vivendi, hoje Veolia, é dona da Nestlé, da 
Perrier, da Águas de São Lourenço, da Águas de Petrópolis, da 
Lórêal, do Laboratório Roche, da Arcor e por aí vai. Ela está tomando 
conta de mananciais como Perrier, Águas de São Lourenço e Pure 
Life. Estão tomando conta dos serviços municipais de água, por meio 
de associações que envolvem várias empresas camufladas, que eles 
controlam por trás. Estão tomando conta dos serviços de água da 
Região dos Lagos, porque ela está inserida na Sociedade de Águas 
de Portugal, apesar de ser estatal. Estão tomando conta do serviço de 
eletricidade da cidade do Rio de Janeiro, porque ela é uma sócia da 
estatal francesa que assumiu a Light. E estava tomando conta da 
Sanepar, por meio da Sanedo, do Grupo Dominó, composto por ela, 
pelo Opportunity e por outra empresa. Com 31% das ações, fizeram 
um acordo de acionistas e tomaram conta da empresa, com uma 
pessoa no Conselho de Administração com direito a veto, uma no 
financeiro e outra no comercial. Somente agora o Governador Roberto 
Requião conseguiu retomar. Ele tinha 61% das ações do Estado, mas, 
apenas com 31%, a Vivendi tomava conta de tudo. Tenho medo que 
isso ocorra em Minas Gerais, quando procuramos saber quem são os 
sócios da Copasa e somos informados que são a Prefeitura de Belo 
Horizonte, etc., e mais ou menos 30% de outros, que ninguém sabe 
quem são. 

No relatório para os seus acionistas na Europa, a Suez, maior 
empresa de águas do mundo, cita a Copasa entre as empresas em 
que tem interesse acionário. Precisamos abrir o olho para vermos se a 
Copasa não vai ser uma segunda Sanepar, se é que já não o é. 

Quanto ao Projeto Manuelzão, indago como vamos fazer a 
comunidade participar, como vamos discutir, porque essas grandes 
empresas controlam os meios de comunicação e não passam as 
informações. Como não há informações, não há discussão. Se não há 
discussão, não há opinião. Então, as coisas ocorrem como fato 
consumado. Acho que tem de ser estudada a solução de Chapecó, 
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em Santa Catarina. Eles alteraram a Lei Orgânica do Município, e 
agora qualquer operação na gestão da água, que deve ser 
comunitária, tem de ser decidida por plebiscito. Havendo plebiscito, 
tem que haver discussão; os meios de comunicação não se podem 
fechar. 

Agradeço a gentileza de me ouvirem. O Deputado Laudelino 
Augusto sabe que me interesso pelo assunto e não poderia deixar de 
me pronunciar. Muito obrigado. 

O Deputado Laudelino Augusto - Saudações a todos. Hoje foi citada 
a Bíblia. Citarei também a Carta aos Romanos. Segundo ela, a 
criação inteira geme e sofre com dores de parto, esperando, 
aguardando a libertação da escravidão a que foi submetida pela 
vaidade. Aguarda a libertação dos filhos de Deus. Estamos 
aguardando e vamos fazer ocorrer logo esse parto dolorido, mas 
importante para que a vida prevaleça. 

Um pequeno texto de um material que foi divulgado durante o Fórum 
Mundial da Água, no México, diz: "Um quinto da população do Planeta 
ainda não tem acesso à água potável, e 40% não contam com o 
serviço de saneamento básico". Mais do que uma questão meramente 
ambiental, esses dois fatos dizem respeito diretamente à saúde e à 
manutenção da pobreza e revelam duas questões-chaves para o 
cuidado com a água, quais sejam: a gestão eficiente e a educação 
para o seu uso. Como disse o Dr. Ruy, são necessárias a gestão 
participativa e comunitária e a educação. 

Estamos encerrando o 5º Fórum, uma parceria que vem dando 
muito certo. Agradeço a todas as entidades que participaram, de 
modo especial à sociedade, que esteve aqui representada pelos 
grupos que participaram dos seminários "Águas de Minas 11 e 111", 
"Saneamento", e "Lixo e Cidadania", realizado no ano passado. 
Política é isto: soma de esforços em busca do bem comum. 

Todos os temas abordados deixam claro para nós a sua 
importância. São eles: saúde, agências de água, agricultura, 
mineração, participação da sociedade. É preciso conhecê-los bem, 
para poder administrar. Tudo isso constará nos anais. Vamos ainda 
retomar o conhecimento acumulado, a fim de que ele produza frutos. 

Outros eventos ainda serão realizados. No dia 27/4/2006, haverá um 
ciclo de debates nesta Casa sobre "Política Nacional de Resíduos 
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Sólidos", tema que já é objeto de matéria no Congresso Nacional. 
Nos dias 8 e 9/6/2006, coroando a Semana do Meio Ambiente, haverá 
o Fórum Técnico "Educação Ambiental", também na Assembléia. 

Deputado João Leite, faz tempo que não cito o cacique Seatle. O 
momento é bem oportuno para isso. No início da colonização 
americana, o cacique Seatle, extasiado diante da chegada dos 
colonizadores querendo comprar terras - ele não entendia o que era 
isso -, fez um alerta: "Tudo que estão fazendo para a terra, estão 
fazendo para os filhos da terra". Ele estava referindo-se à destruição. 
Atualizando essa frase, em homenagem ao índio Seatle e a todos os 
índios do Planeta, podemos dizer o seguinte: tudo que estamos 
fazendo de bom para a preservação e o resgate da beleza da 
natureza e da ecologia é de grande valia para toda a humanidade, 
para esta geração e também para as futuras. 

Concluo com a frase-tema da Campanha da Fraternidade 
ecumênica de 2004. O prefixo de "ecumênica" é o mesmo de 
"ecologia", "eco", "óikos", "casa comum", "casa de todos", "planeta", 
que precisa ser bem cuidado. A referida Campanha da Fraternidade 
teve o tema e o lema "Água, Fonte da Vida". Estivemos aqui neste 
fórum pelo bem da humanidade e a favor da água e da vida. 

O Sr. Presidente - A Assembléia Legislativa, a Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o lgam, o Fórum 
Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas e o Crea manifestam seus 
agradecimentos às autoridades que participaram deste debate, ao 
público em geral e aos espectadores da TV Assembléia. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença dos 

convidados e das autoridades e, cumprido o objetivo da convocação, 
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a 
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já 
publicada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4ª SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 23/3/2006 
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana 

Maria Resende e os Deputados Doutor Viana e Dalmo Ribeiro Silva 
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(substituindo este ao Deputado Leonídio Bouças, por indicação da 
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Viana, 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. O Presidente acusa o recebimento das 
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a 
seguir: em turno único, Projeto de Lei nº 2.793/2005 (Deputado Doutor 
Viana) e Projeto de Lei nº 2.901/2005 (Deputado Paulo Piau). Passa-
se à 2ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um 
por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.839/2005 (relator: Deputado 
Paulo Piau) e 2.841/2005. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.168, 6.180 e 6.181/2006. 
Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva (4} em que solicita: seja realizada audiência pública da 
comissão, para se discutir a importância do Centro de Referência do 
Professor para o aperfeiçoamento técnico-pedagógico dos 
profissionais da educação, com os convidados que menciona; seja 
realizada audiência pública na cidade de Santa Rita do Sapucaí, na 
sede da Inalei, para se conhecerem o projeto digital e todas as 
conquistas adquiridas pelo Vale da Eletrônica, notadamente quando 
se debate a TV digital no programa do Ministério das Comunicações; 
seja formulado apelo à Secretária de Estado de Educação, com vistas 
à manutenção do fornecimento de merenda escolar aos alunos dos 
Centros Estaduais de Educação Continuada - Cesecs - e solicitando a 
realização de audiência pública com a presença da Secretária de 
Estado de Educação e de representantes dos Cesecs, para se 
debater o fornecimento de merenda escolar aos alunos dos Cesecs. 
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, 30 de março de 2006. 



Doutor Viana, Presidente. 
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA 1 5ª LEGISLATURA, EM 23/3/2006 
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Às 1 1 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada 
Maria Tereza Lara e os Deputados André Ouintão e Miguel Martini, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a 
Presidente, Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Miguel Martini, 
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 e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência publicada no "Diário do Legislativo" na data 
mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Humberto Candeias 
Cavalcanti (25/2/2006 e 18/3/2006) e limar Bastos Santos (16/3/2006). 
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 Miguel Martini em que solicita 
seja realizada reunião, para se discutir, em audiência pública, no 
Município de Igarapé, a situação da comunidade local, 
especificamente no que se refere à segurança do percurso da via da 
passarela próxima à BR-381. 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, 30 de março de 2006. 
Maria Tereza Lara, Presidente- André Quintão. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2 

2.892/2005 
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática 

Relatório 
De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em tela 

visa declarar de utilidade pública a Associação Clube de Malha da Vila 
Casal, com sede no Município de Ubá. 
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A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, 

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, 
nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em causa não possui fins lucrativos, e seu objeto é a 

prática e a difusão do jogo da malha como esporte amador e a 
formação de atletas profissionais. Participa de campeonatos, torneios 
e competições, levando o Município de Ubá e o Estado de Minas 
Gerais a centros esportivos de alto nível. Promove reuniões e eventos 
técnicos no intuito de expandir o jogo da malha, incentivar a forma 
física, a disciplina e a precisão característica dessa modalidade 
esportiva. 

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

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.892/2005 em turno único. 
Sala das Comissões, 30 de março de 2006. 
Leonídio Bouças, relator. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
O Sr. Presidente despachou, em 31/3/2006, as seguintes 

comunicações: 
Do Deputado Agostinho Patrús, comunicando que reassumirá o 

mandato a partir de 31/3/2006. (-Ciente. Publique-se.) 
Do Deputado Bilac Pinto, comunicando que reassumirá o mandato a 

partir de 31/3/2006. (-Ciente. Publique-se.) 
Da Deputada Elbe Brandão, comunicando que reassumirá o 

mandato a partir de 31/3/2006. (-Ciente. Publique-se.) 
Do Deputado Neider Moreira, comunicando que reassumirá o 

mandato a partir de 31/3/2006. (-Ciente. Publique-se.) 
Do Deputado Ermano Batista, comunicando seu afastamento do 

exercício do mandato a partir de 31/3/2006, para assumir o cargo de 
Secretário Extraordinário para o Desenvolvimento dos Vales do 
Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte de Minas.(- Ciente. Publique-se.) 

Do Deputado Márcio Kangussu, comunicando seu afastamento do 
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exercício do mandato a partir de 31/3/2006, para assumir o cargo 
de Secretário Extraordinário para Assuntos de Reforma Agrária. (-
Ciente. Publique-se.) 



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 4 DE ABRIL DE 2006 

ATAS 
ATA DA 6ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 31/3/2006 
Presidência dos Deputados Márcio Passos e Dinis Pinheiro 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do 
Deputado Márcio Passos - Palavras do Pastor Alberico Ferreira da 
Cruz - Palavras do Pastor Orlando Silva - Apresentação musical -
Entrega de placa - Oração - Encerramento - Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem a Deputada e os Deputados: 
Dinis Pinheiro - Márcio Passos - Maria Olívia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Márcio Passos) - 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. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

Ata 
- A Deputada Maria Olívia, 2ª-Secretária "ad hoc", procede à leitura 

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. 
Pastor Orlando Silva, Presidente do Conselho Nacional da Igreja 
Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo; Pastor Alberico Ferreira 
da Cruz, Presidente da Convenção de Minas Gerais da Igreja 
Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo; Luciana Passos, esposa 
do Deputado Márcio Passos; Pastor Jeferson Silva; Pastor Luiz 
Fernandes Bergami, Presidente da Convenção de São Paulo da Igreja 
Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo; e Braz de Melo, 1 º-
Suplente de Deputado Estadual do PDT. 

Destinação da Reunião 
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Igreja 

Pentecostal O Brasil para Cristo pelo transcurso do seu jubileu de 
ouro. 

Execução do Hino Nacional 



O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
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O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Com a palavra, para 
seu pronunciamento, o Deputado Márcio Passos, autor do 
requerimento que deu origem a esta homenagem. 

Palavras do Deputado Márcio Passos 
Exmos. Srs. Pastor Orlando Silva, Presidente do Conselho Nacional 

da Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo; Pastor Alberico 
Ferreira da Cruz, Presidente da Convenção de Minas Gerais da Igreja 
Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo; Luciana Passos, minha 
esposa; Pastor Jefferson Silva; Pastor Luiz Fernando, Presidente da 
Convenção de São Paulo; e Braz de Mello, primeiro suplente de 
Deputado Estadual do PDT em São Paulo. 

Este é um dia festivo e também muito importante: festivo, porque 
homenageamos um aniversariante, e importante, porque 
homenageamos pessoas que fazem parte do contingente bom e 
produtivo da sociedade. Homenageamos pessoas que representam 
uma entidade íntegra e justa, como a própria vida. Estamos referindo-
nos a pessoas do quilate do Pastor Alberico, do missionário Manoel 
de Melo, que, orientado e capacitado por Deus, transformou tendas 
em altares a Deus; esse homem de Deus que gerou os milagres de 
Jesus na atualidade pela fé e pela perseverança. Um valoroso 
missionário que se tornou um exemplo de serviço a Deus e a Sua 
causa. 

Sua atuação cristã não ficou apenas no Brasil; antes, alcançou 
muitos países. O Pastor Manoel foi um homem atuante. Entendia que 
a política faz parte da vida da igreja, assim como a igreja deve fazer 
parte da política. Por isso denunciou injustiças sociais e os 
descalabros do regime militar brasileiro, o que resultou, aliás, em 
algumas de suas prisões. Sua influência era notória, e ele foi capaz de 
ajudar a eleger representantes para as Assembléias Legislativas e 
para a Câmara Federal. O missionário esteve à frente do trabalho da 
Igreja O Brasil para Cristo até i 990, quando então foi ter com Deus. 

É impressionante o trabalho de ação social que esta igreja presta à 
comunidade. Muitas pessoas acreditam que o serviço social deve ser 
prestado apenas pelo governo, por isso ficam de braços cruzados 
enquanto centenas de pessoas morrem ao seu lado, seja em sua 
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vizinhança, seja em outra cidade, seja no País. A Diretoria da Igreja 
O Brasil para Cristo, munida de uma visão social abrangente, cuida do 
povo, oferecendo-lhe escolas, salas de alfabetização, clínicas 
médicas, serviço de assistências social, centros de recuperação de 
viciados, institutos bíblicos e uma infindável malha de obras sociais. 

O Pastor Alberico tem dado assistência completa a essa instituição, 
de modo a torná-la cada vez mais eficiente como uma instituição que 
se preocupa com as pessoas e que realiza algo positivo para 
amenizar suas dores e necessidades. 

Teríamos uma sociedade muito melhor se todos os brasileiros se 
posicionassem para realizar o que estivesse em suas mãos. Muitas 
pessoas são beneficiadas quando a igreja toda se une em benefício 
delas e, conseqüentemente, da cidade, da Nação. 

Mais uma vez, parabenizo-os pelo excelente trabalho desenvolvido 
na sociedade. Esperamos que vocês sejam exemplos para que cada 
indivíduo seja motivado a se engajar e participar da vida política e 
religiosa de seu país, como a Igreja de Jesus. Assim, ganharemos o 
Brasil para Cristo. 

Palavras do Pastor Alberico Ferreira da Cruz 
Exmo. Sr. Deputado Márcio Passos, autor do requerimento para a 

realização deste evento; limo. Pastor Orlando Silva, Presidente do 
Conselho Nacional da Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para 
Cristo; limo. Pastor Jefferson, Sra. Luciana Passos, esposa do 
Deputado Márcio Passos; limo. Pastor Luiz Fernandes Bergami, 
Presidente da Convenção de São Paulo; Evangelista Braz de Mello, 
primeiro suplente de Deputado Estadual do PDT e filho do fundador 
da Igreja O Brasil para Cristo, Sr. Manoel de Mello; limos. Pastores e 
oficiais, senhores e senhoras. 

Ele não tinha grande estatura, mas tinha uma fé que movia 
montanhas. Em uma época de escassez espiritual e de falta de 
intrepidez, Deus levanta um homem intrépido e destemido. Como nos 
dias do profeta Elias, que fez a sua voz soar por toda a Nação de 
Israel, este homem fez a sua voz ecoar por toda a Nação brasileira e 
em muitos países do mundo. Às vezes, os representantes de Deus 
não são entendidos neste mundo, pois a avaliação do homem é 
sempre pelo que o homem tem e a avaliação de Deus é pelo que o 
homem é. 
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Foi assim com Jesus, que pregava com tamanha autoridade que 

os doutores da lei - fariseus e saduceus - diziam: "Não é este o filho 
do carpinteiro?". Diziam também: "Não é este o Galileu?". Foi assim 
com esse homem, que veio do Nordeste do Brasil para São Paulo. 
Desde cedo ardia, em seu coração, a chama do Espírito Santo, e essa 
chama fazia esse homem ter uma visão além dos seus dias. 

Ele estava sempre à frente. O Missionário Manoel de Mello era um 
homem que ousava. Foi pioneiro nas transmissões evangelísticas pelo 
rádio, introduziu o louvor com palmas nos cultos e foi pioneiro também 
em cruzadas evangelistas nas praças públicas e nos estádios de 
futebol. Para muitos, isso era sacrilégio, e, por causa disso, foi preso 
várias vezes. Entretanto, quanto mais o perseguiam, mais Deus fazia 
milagres, e vidas eram libertas pelo poder do nome de Jesus. 

A Igreja O Brasil para Cristo nasceu, cresceu e floresceu pelo Brasil 
afora, e Deus levantou muitos amigos para se irmanar e ombrear com 
o Missionário Manoel de Mello. A maioria desses que iniciaram a obra 
já dormiram no Senhor. Daquela plêiade de homens de Deus, ainda 
temos um pequeno grupo remanescente, e gostaria de mencionar o 
nome de um que está entre nós e que representa todos os demais -
os daquele tempo e os de hoje. Refiro-me ao Pastor Orlando Silva, 
Presidente do Conselho Nacional das Igrejas Evangélicas 
Pentecostais O Brasil para Cristo, o qual hoje dá seqüência, com 
todos os outros pastores, à grande obra iniciada pelo Missionário 
Manoel de Mello e a seu grande sonho: ganhar o Brasil para Cristo. 

Queremos ressaltar aqui a participação de algumas pessoas 
especiais, que muito fizeram para que hoje pudéssemos comemorar 
este Jubileu de Ouro. Estou falando da irmã Rute de Mello, esposa do 
Missionário, e seus filhos, o Evangelista Braz de Mello e o Pastor 
Paulo Lutero de Mello, a quem homenageamos. 

Nossos agradecimentos ao nosso irmão em Cristo, Deputado Márcio 
Passos, que foi o nosso mediador para que esta reunião solene se 
realizasse, tornando-se assim o nosso Neemias no palácio do rei. E 
assim entendemos a importância de termos representantes que falem, 
como nós, o mesmo linguajar. Que Deus o abençoe, Deputado, bem 
como sua família e cada funcionário do seu competente gabinete, que 
não mediu esforços para esta reunião acontecer. 

Nossos agradecimentos ao Presidente desta Casa Legislativa, 
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Deputado Mauri Torres, por ter aberto as portas da Casa para esta 
reunião solene, bem como a todos os Deputados que assinaram o 
requerimento do Deputado Márcio Passos em favor da Igreja O Brasil 
para Cristo. 

Ao Pastor Orlando Silva e à sua comitiva, a todos da nossa obra no 
Estado de Minas Gerais que vieram nos prestigiar e a todas as demais 
denominações aqui presentes manifestamos o nosso reconhecimento. 
Parabéns, Igreja O Brasil para Cristo. 

Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor 
nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, 
agora e por todos os séculos, porque, se Deus é por nós, quem será 
contra nós? Amém. 

Palavras do Pastor Orlando Silva 
Exmo. Sr. Deputado Márcio Passos e DD. esposa Luciana Passos; 

Srs. Pastores Luiz Fernandes Bergami, Presidente da Convenção das 
Igrejas Pentecostais O Brasil para Cristo no Estado de São Paulo; e 
Alberico Ferreira da Cruz, Presidente da Convenção de Minas Gerais; 
Edilson Santana, membro do Conselho Apostólico da nossa igreja no 
Brasil; Evangelista Braz de Mello, filho do fundador, o missionário 
Manoel de Mello; Pastor Jefferson, Deputados, com muita satisfação e 
representando a Igreja Brasil para Cristo temos a honra de estar aqui. 

Há 50 anos, Deus soprou sobre o Brasil um vento forte de 
avivamento; vento que baniu as cinzas da religião tradicional e 
anunciou um novo tempo; vento que despertou labaredas de fogo, 
incendiando o coração de nosso saudoso missionário Manoel de Mello 
e espalhando suas chamas sobre uma equipe de homens cheios do 
Espírito Santo de Deus, que invadiram o Brasil, lotando as praças, as 
tendas, os cinemas, os teatros e até os estádios esportivos, pregando 
o evangelho de nosso Senhor Jesus, expulsando demônios, curando 
os enfermos, desmascarando a adoração a imagens, a anjos, a 
criaturas ao invés de ao criador. 

No mês de março de 1956, iniciou-se a primeira Igreja Pentecostal 
Brasileira, a Igreja O Brasil para Cristo. As igrejas evangélicas até 
então foram fundadas por missionários estrangeiros, que, com o 
evangelho, trouxeram também a sua nobre cultura. Todavia a primeira 
igreja de expressão nacional, fundada por um brasileiro, liderada por 
brasileiros, com uma identidade cultural brasileira, foi a Igreja O Brasil 
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para Cristo. Naqueles dias, o Brasil foi cenano de grandes 
maravilhas de Deus. Testemunhos se espalharam pelos quatro cantos 
do País. As clarinadas sonoras do "Desperta Brasil" acordaram a 
nossa nação pelos programas da Rádio Tupi de São Paulo e outras 
emissoras, anunciando que estava na hora de o Brasil acordar e que 
Jesus estava pronto para libertar todo o que nele crer. 

O Brasil despertou, orou, e Jesus começou a libertar o povo das 
garras de satanás. Mesmo debaixo da perseguição de autoridades 
políticas e religiosas, muitas vezes manifesta com prisões arbitrárias, 
com a derrubada de nossos templos e a queima de nossas tendas, 
continuamos avançando, abrindo igrejas em toda a Nação, levando a 
mensagem de salvação, cura e libertação, fincando a bandeira de O 
Brasil para Cristo. 

O Brasil para Cristo, que foi a primeira igreja a realizar um culto num 
estádio de futebol; que, em primeiro lugar, superlotou a Praça da Sé e 
tomou o Vale do Anhangabaú, no Centro de São Paulo, inspirando 
uma prática que até hoje se realiza entre os evangélicos; também foi a 
igreja que iniciou o processo de evangelização pela mídia, utilizando-
se do rádio, da televisão e de todos os meios de comunicação 
possíveis para anunciar o Evangelho de Jesus. 

Enquanto sua expansão alcançava todo o território nacional, uma 
grande área era adquirida por aqueles irmãos pioneiros para a 
construção do que seria, na época, o maior templo evangélico do 
mundo, a maior casa de oração de toda a face da Terra. Casa essa 
inaugurada no mês de julho de 1979, abrigando na sua principal nave 
1 O mil pessoas assentadas. 

No dia 5/5/90, não somente a Igreja O Brasil para Cristo, mas toda a 
nação evangélica, todo o Brasil evangélico perdeu esse grande servo 
de Deus, o missionário Manoel de Mello, que foi promovido à 
eternidade. 

Apesar da grande perda, continuamos apaixonados e levando outras 
vidas a se apaixonarem por Cristo; continuamos falando a mesma 
língua, pregando a mesma verdade, aplaudindo ao Senhor com 
alegria e vivendo seus milagres em nosso dia-a-dia; e a igreja 
crescendo e se espalhando por toda nossa nação. Hoje somos a 
geração do jubileu de ouro. 

Como no jubileu bíblico, estamos tocando nossas trombetas de 
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júbilo. Estamos proclamando um tempo de celebração, um tempo 
em que nos reuniremos para lembrar nossas conquistas e vitórias, um 
tempo para edificar um memorial de gratidão ao Senhor. 

Tempo de libertação e perdão! Tempo de livrar-nos de quaisquer 
fardos, mágoas, ressentimentos e tristezas. Tempo de abrirmos os 
nossos corações para dizer: 'Eu sinto muito'., 'Não foi nada, meu 
irmão'., 'Isso já passou'. Tempo também de voltarmos às nossas 
possessões. Tempo de restituição! Um momento especial para nos 
debruçarmos sobre projetos que nos foram de alguma forma tirados, 
mas que Deus estabeleceu como nossa herança eterna. Tempo de 
renovarmos a nossa esperança, crendo que o melhor de Deus para 
nós ainda está por vir. É tempo de fazermos o amanhã em Deus com 
a certeza de que Ele será glorioso e exaltará o nome do Nosso 
Senhor Jesus Cristo. 

O tempo continua soprando, e o avivamento, desafiando-nos cada 
dia a continuarmos com a nossa visão: ganhar o Brasil para Cristo. 

Essas solenidades continuarão nas várias Capitais e cidades do 
nosso Brasil. Agradecemos profundamente ao Deputado Márcio 
Passos, que, com carinho, lembrou desta igreja no Estado de Minas 
Gerais, que é tão grande. Receba os sinceros agradecimentos do 
Conselho Nacional, por meio da sua Presidência e da sua Diretoria. 

Nós, que somos uma família espalhada por todo o Brasil, sempre 
vamos orar pela nossa nação, para este Brasil, que tanto amamos. 
Esperamos que ele continue sob a benção, a graça e a proteção do 
soberano Deus. Deus os abençoe! 

Apresentação Musical 
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o hino "Vinde Após 

Mim", a ser interpretado pelo Pastor Franklin Laube, acompanhado 
pelo violinista Weslei Laube. 

O Pastor Franklin Laube - Boa tarde a todos. Louvamos a Deus por 
estarmos aqui, nesta tarde, com cada amigo e pastor. Louvamos a 
Deus pela vida do Deputado Márcio Passos; pelo Pastor Luiz 
Fernandes Bergami, nosso Presidente da Convenção de São Paulo; 
pelo Pastor Orlando Silva, Presidente do Conselho Nacional; pelo 
Pastor Jefferson, amigo e companheiro; pelo Pastor Alberico, 
Presidente da Convenção de Minas Gerais; pela nossa querida irmã, 
esposa do Deputado Márcio Passos. Que Deus abençoe vocês! 
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Louvarei o Senhor com uma canção que fala do chamado a cada 

homem e mulher de Deus. Sou da segunda geração de pastores da 
minha família e sinto a responsabilidade de dar continuidade ao 
projeto de Deus neste Brasil. 

É tempo de o Brasil acordar, a começar pela igreja brasileira. É 
tempo de deixarmos as desigualdades sociais e religiosas, deixarmos 
as placas de lado e unirmo-nos num propósito maior: ganhar o Brasil 
para Cristo. 

O avivamento de Deus tem soprado neste país. 
Para que esse avivamento aconteça, é necessário que eu e você 

abramos o nosso coração, deixando Deus implantar o caráter dele em 
nós. O Brasil precisa receber o caráter de Deus. A política brasileira, a 
igreja brasileira precisa se levantar. Estamos aqui como pessoas que 
estão tocando a trombeta do jubileu, dizendo: acabou a escravidão no 
Brasil. Acabou a escravidão. Somos livres para adorar a Deus. Que 
você possa sair daqui com seu espírito regozijando-se no Senhor, 
porque o Senhor se apaixonou pelo Brasil. Purificado é o nome do 
Senhor. 

- Procede-se à apresentação musical. 
Entrega de Placa 

O locutor - Neste momento o Deputado Márcio Passos, 
representando o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado 
Mauri Torres, fará a entrega ao Pastor Orlando Silva, Presidente do 
Conselho Nacional, de placa alusiva a esta homenagem. A placa 
contém os seguintes dizeres: "A homenagem do Poder Legislativo 
Estadual à Igreja Evangélica Pentescostal O Brasil para Cristo pelos 
seus 50 anos de atuação no País, ao realizar, por intermédio de seu 
fundador, Missionário Manoel de Mello, um trabalho voltado para o 
desenvolvimento espiritual, educacional e social de nosso povo". 

- Procede-se à entrega da placa. 
O locutor - Neste momento, o Pastor Alberico Ferreira da Cruz, 

Presidente da Convenção de Minas Gerais da Igreja Evangélica 
Pentecostal O Brasil para Cristo, fará entrega da Bíblia Comemorativa 
do Jubileu de Ouro ao Deputado Márcio Passos. 

- Procede-se à entrega da Bíblia. 
Oração 

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a oração que será 
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conduzida pelo apóstolo Edilson Alves Santana. 

O Sr. Edilson Alves Santana - Este momento de oração é para mim 
um privilégio. A Bíblia Sagrada ensina: "Em tudo dai graças". Para 
nós. da Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo, conhecidos 
hoje como a geração 50, é um grande privilégio estarmos aqui, neste 
momento solene. 

Convido todos a ficarem de pé para agradecermos a Deus por tudo 
o que Ele nos tem concedido. Sei que muitos dos que já dormem no 
Senhor, durante muitos dias, oraram a Deus para que a obra iniciada 
em 1956 nunca se estagnasse, para que nossa igreja nunca fechasse 
suas portas. Por isso estamos aqui hoje; somos resultado de orações. 
Hoje estamos agradecendo a Deus, sentindo saudades dos que já 
dormem. Esses não precisam mais de orações, porque já estão em 
Deus. 

Agradeceremos ao Senhor, assumindo, cada vez mais, 
compromissos. No que depender de nós, juntos ganharemos "O Brasil 
para Cristo". Oremos! 

- Procede-se à realização da oração. 
Encerramento 

O Sr. Presidente (Deputado Márcio Passos) - A Presidência 
manifesta às autoridades e 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 terça-feira, dia 4 de abril, 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 nesta edição.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 29/3/2006 

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Padre João 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: Ata - 2ª Parte 

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Suspensão e 
reabertura da reunião - Discussão e Votação de Proposições: 
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 
16.870; discursos dos Deputados Carlos Gomes, André Quintão, 
Edson Rezende, Padre João, Gustavo Valadares, Miguel Martini, Biel 
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Rocha e Alencar da Silveira Jr.; questões de ordem; chamada para 
recomposição do número regimental; existência de quórum para 
discussão - Questões de ordem - Discussão, em turno único, do Veto 
Total à Proposição de Lei nº 16.798; discurso do Deputado Weliton 
Prado - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem as Deputadas e os Deputados: 
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Fábio Avelar -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adelmo 
Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André 
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Biel Rocha - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende -
Elisa Costa - Ermano Batista - Fahim Sawan - George Hilton - Gil 
Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - lvair Nogueira - Jayro 
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - Laudelino Augusto -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto 
Carneiro - Márcio Kangussu - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo 
Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto 
Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio- Vanessa Lucas- Weliton Prado- Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise)- Às 9h14min, a lista de 

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

1 ª Parte 
Ata 

- O Deputado Elmiro Nascimento, 32-Secretário, nas funções de 22-

Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é 
aprovada sem restrições. 

2ª Parte (Ordem do Dia) 
2ª Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
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Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, uma 
vez que não há matéria a ser apreciada na 1 ª Fase. 

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

reunião os Vetos Parciais às Proposições de Lei nºs 16.814 e 16.872, 
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 2 

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

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

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial à 

Proposição de Lei nº 16.870, que institui a política estadual de apoio à 
produção e à utilização do biodiesel e de óleos vegetais. A Comissão 
Especial opina pela manutenção do veto. Com a palavra, para 
encaminhar a votação, o Deputado Carlos Gomes. 

O Deputado Carlos Gomes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, somos 
pela rejeição do veto. As razões são várias, e vamos explicá-las. 

Em 2004, o governo Lula lançou a política do biodiesel, que, 
inquestionavelmente, trouxe grandes vantagens para Minas e para o 
Brasil. Tem grande importãncia ambiental, porque reduz 
significativamente a emissão de gases poluentes, é renovável, 
constitui forte incentivo à agricultura familiar e, além disso, gera 
empregos em grande escala no Estado e no País. 

O veto não se justifica, porque uma política nova e recém-aplicada 
não tem produção e, portanto, não provoca perda de ICMS. 

A isenção prolongada de imposto representaria grande incentivo, e 
os recursos seriam aplicados na agricultura familiar, em que se 
encontram os pequenos, os que lutam com muita dificuldade no dia-a-
dia. Seria um incentivo para mantê-los no campo, trabalhando sua 
terra. Portanto, a perda não seria tão grande. Mesmo que 
acontecesse, valeria a pena pelo grande incentivo que representa. 

A política do biodiesel é lei federal. Há muitos anos não se falava 
nessa política no País. O último Presidente que pensou nisso foi 
Getúlio Vargas. 
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A partir de 2008, será obrigatória a inclusão de 2% do biodiesel 

ao diesel do petróleo, por ser renovável e por todas as outras 
vantagens a que já nos referimos. Outros países, como Alemanha, 
França e Itália, já estão com essa política bem adiantada. O incentivo 
do ICMS seria fundamental para o desenvolvimento da política do 
biodiesel no Estado; sem ele, a situação fica difícil. 

É preciso que haja o entendimento de que neste momento não há 
perdas, mesmo porque ainda não há produção, que mal está 
começando. A Petrobras está para implantar três usinas em nosso 
país, e o nosso Estado foi privilegiado com a escolha de Montes 
Claros para a implantação de uma delas. Portanto, é necessário mais 
do que nunca considerarmos a importância de tudo isso. A geração de 
emprego pode ser muito grande, o incentivo pode ser muito grande. 
Portanto, somos pela rejeição desse veto, que não se justifica. 

É preciso que o Estado faça a sua parte, com a isenção de 
impostos, até para incentivar a implantação de outras usinas. Em 
vários Municípios, do Sul ao Norte do País, muitas iniciativas estão 
sendo tomadas. O Prefeito de Varginha, Mauro Teixeira, saiu na 
frente, e a cidade já tem a sua usina de biodiesel, embora esteja 
lutando com muita dificuldade. Outra usina está sendo implantada em 
Cássia. No Triângulo, Fruta! e outros Municípios também estão-se 
movimentando. Agora mesmo, no último dia 27, em uma audiência 
pública realizadas em Montes Claros, pudemos ver que até Catuti, no 
Norte de Minas, se movimenta para montar uma usina de biodiesel, o 
que vem acontecendo em vários outros Municípios. 

Mas, para isso, é preciso haver incentivo e isenção, pois o ICMS 
penaliza muito, principalmente os pequenos. Por isso, somos pela 
rejeição do veto. Obrigado, Presidente. 

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

O Deputado André Quintão - O Deputado Carlos Gomes expôs com 
muita clareza a posição dos Deputados e Deputadas do Bloco PT-
PCdoB: somos a favor da política do biodiesel; portanto, vamos votar 
pela derrubada do veto. 

A Assembléia tem aprovado vários projetos de isenção ou 
diminuição do ICMS. O Estado de Minas Gerais, muitas vezes de 
maneira equivocada, desenvolveu uma renúncia fiscal exagerada, que 

I 
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beneficiou grandes grupos multinacionais, que não ofereceram o 
retorno necessário com relação ao número e à qualidade de 
empregos gerados. Agora, quando a Assembléia apresenta em 
projeto um artigo para estimular a política do biodiesel, implementada 
pelo governo Lula, que pode beneficiar muito a cadeia produtiva na 
região Norte, no Jequitinhonha, no Mucuri e em várias outras regiões 
do Estado, o Governador veta o artigo. Quero, então, apelar aos 
Deputados e Deputadas da base de governo, principalmente aos que 
têm militância reconhecida no Norte de Minas e no Jequitinhonha, que 
votem com o PT, para derrubar esse veto. 

A produção do biodiesel pode ser uma das alternativas de 
desenvolvimento sustentável para essas regiões. Sabemos do 
empenho do governo federal, que, como disse o Deputado Carlos 
Gomes, acaba de definir a implantação da usina de biodiesel na 
querida cidade de Montes Claros, o que vai beneficiar o conjunto da 
região Norte e o próprio Jequitinhonha, porque teremos unidades 
esmagadoras em outras cidades da região. Ou seja, é toda uma 
cadeia produtiva, uma rede de produção, que pode beneficiar o 
pequeno produtor e o agricultor familiar. Sabemos que a escolha da 
oleaginosa é determinante, e queremos que o projeto biodiesel de fato 
priorize a agricultura familiar. O biodiesel é uma fonte limpa de 
combustível e uma produção ambientalmente adequada. É energia do 
presente e do futuro. É uma energia que colocará o Brasil numa 
situação muito avançada em relação aos outros países. E Minas 
Gerais, que tem essas características tão fortes e tão presentes para 
a produção do biodiesel, pode contribuir. É exatamente no início do 
processo que é preciso dar esse apoio, por meio da isenção do ICMS. 

Reitero nossa posição. Nós, do PT-PCdoB, que temos esse trabalho 
tão forte nas regiões em que o biodiesel ajudará muito no processo 
econômico, vimos não só manifestar nossa posição pela derrubada do 
veto, mas pedir que os Deputados da base do governo votem com 
essas regiões, com o biodiesel, e não simplesmente sigam um veto 
que não tem nenhuma fundamentação jurídica, política ou social. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Edson Rezende. 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, tenho acompanhado 
as discussões sobre a implantação das usinas de biodiesel. Na minha 
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cidade, Barbacena, também está sendo construída uma usina. Tive 
oportunidade de discutir sobre isso com os técnicos da área em várias 
regiões. A discussão prioritária é que o aproveitamento da entressafra 
é um modo de acrescentar algum ganho extra à produção - que 
qualquer agricultor já faz durante o ano - para seu sustento, por meio 
da produção de biodiesel de nabo forrageiro e de outras oleaginosas. 
A grande parte da produção de óleos vegetais para a produção do 
biodiesel está voltada para a agricultura familiar e para o pequeno 
agricultor. 

Falamos sobre uma técnica e um modelo de projeto que está na 
fase inicial. É preciso haver atrativo e segurança para que os 
produtores façam isso. Há uma dificuldade neste momento de 
convencer o produtor e os particulares de que podem investir nessa 
tecnologia, que é rentável e que possibilitará um sucesso financeiro, 
além de privilegiar as questões ambientais. 

Portanto, Sr. Presidente, os agricultores familiares e os pequenos 
agricultores estão no foco neste primeiro momento. A isenção do 
ICMS é fundamental para que esse projeto deslanche no Brasil como 
gerador de emprego e renda e também como produtor de uma 
substância que gera poucos problemas ambientais, aliás, é 
preservadora da questão ambiental. 

No momento em que o ICMS for reduzido, estimularemos os 
agricultores familiares a produzir em maior quantidade. Neste primeiro 
momento observamos uma certa reticência dos produtores para 
investir nessa nova produção. Portanto, a incidência do ICMS 
dificultará um projeto que começa bem, mas poderá deslanchar com 
muito mais rapidez. 

Somos favoráveis à derrubada desse veto porque entendemos que 
Minas Gerais, com os microclimas que possui, com as possibilidades 
e culturas da produção e da agricultura, pode avançar nesse 
processo. Isenção da alíquota do ICMS será bom para Minas Gerais. 
Minas Gerais, o Brasil e todos os que estiverem na cadeia produtiva 
ganharão. 

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

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, pretendo continuar a 
reflexão de meus companheiros não apenas quanto à derrubada do 
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veto, mas também no que diz respeito à questão da agricultura 
familiar. Ao lado de V. Exa. está o Deputado Doutor Viana, que 
sempre participa das reuniões realizadas pela Comissão de Política 
Agropecuária desta Casa. Dirijo-me também aos demais 
companheiros que apóiam o governo. A coerência é um desafio para 
todos os seres humanos, mas nós, políticos, devemos esforçar-nos 
mais, porque representamos milhões de mineiros nesta Casa. 

Ao falarmos sobre biodiesel, estamos falando sobre a diversificação 
da matriz energética. lideranças de todo o mundo estão empenhadas 
nessa diversificação, pois sabem que a matriz de petróleo fóssil é 
finita e muito poluente. A solução para o mundo, e não apenas para o 
Brasil, é diversificar a matriz energética. O caminho é o biodiesel. 

Ao defender a coerência, lembrei-me de algo que aconteceu aqui. 
Embora a propaganda informasse que estávamos reduzindo impostos 
da cesta básica, votamos imposto zero para peças necessárias à 
montagem de usinas hidrelétricas em Minas Gerais. Naquele pacote 
de redução de impostos estavam incluídos todos os equipamentos 
para a montagem de usinas hidrelétricas. Quais foram os 
beneficiados? Beneficiamos a pobre Vale do Rio Doce, que não está 
faturando quase nada, e a Cemig, empresas que mais estão 
construindo hidrelétricas. O que me assusta um pouco, ao falar sobre 
coerência, é ver um Deputado ocupar a tribuna e dizer que os bancos 
nunca lucraram tanto como agora. Isso faz parte da natureza desse 
tipo de instituição. O assustador mesmo é ver a Cemig lucrando tanto 
à custa de altas tarifas, à custa do povo mais pobre. 

O apelo do Bloco PT-PCdoB é que o veto do Governador seja 
derrubado. Faço também um apelo aos Deputados do Norte de Minas, 
sobretudo os do entorno da nossa querida Montes Claros, onde existe 
um processo de instalação de uma usina de biodiesel, que beneficiará 
não só Montes Claros, mas também todos os Municípios do entorno. 
A agricultura familiar também será beneficiada em função do cultivo 
de pinhão-manso, que é nova cultura. Então, manter o veto é estar 
contrário ao desenvolvimento da agricultura familiar, à diversificação 
da matriz energética no Estado e no País e aos pobres. 

Deputado Doutor Viana, somente no quinto ano um cultivo de 
pinhão-manso chega ao ápice de produção. É preciso contar com o 
apoio dos governos federal, estadual e municipais. Esta Casa 
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cumprirá seu papel ao derrubar esse veto. Aí, sim, incentivaremos, 
de forma concreta, a produção de biodiesel no Brasil, a partir de Minas 
Gerais. Estaremos também contribuindo com o mundo ao colocar no 
mercado o biodiesel, que é uma forma de energia limpa, cuja matriz é 
renovável, enquanto o combustível fóssil é finito. Se cuidarmos bem 
da terra na época do cultivo - no caso de Montes Claros, a oleaginosa 
escolhida será o pinhão-manso -, durante muitos anos o terreno não 
sofrerá degradação, pois haverá acompanhamento de assistência 
técnica adequada. 

Encerro fazendo meu apelo a todos os Deputados. Percebo a 
impaciência do Deputado Miguel Martini, que é comprometido com a 
vida. Vamos, Deputado, viabilizar a vida no planeta derrubando esse 
veto e garantindo a permanência de milhares de agricultores 
familiares no campo. Obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Gustavo Valadares. 

O Deputado Gustavo Valadares - Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Como autor da lei sancionada pelo Governador Aécio Neves, que 
incentiva o uso do biodiesel no Estado, não me poderia furtar a 
externar minhas posições, já expostas durante a tramitação da 
matéria. 

Este é um projeto importante para o Estado e para o País. Durante 
sua tramitação, houve participação de parlamentares de diversos 
partidos da Casa, nas diversas comissões por onde passou, e foi 
bastante aprimorado. A lei sancionada pelo Governador, de incentivo 
ao uso do biodiesel, é hoje uma realidade, sem dúvida, em razão do 
trabalho incansável de todos os parlamentares desta Casa. 

O veto trata da renúncia fiscal, do ICMS zero para a produção do 
biodiesel, esse que é o imposto estadual mais importante. Na 
verdade, neste primeiro momento, ele deixa de ser prioridade. 
Precisamos continuar fazendo o que tem sido feito de forma clara no 
Estado: dar um passo de cada vez, colocando sempre à frente o 
discurso responsável da transparência. 

V. Exa., como os demais parlamentares da Casa, sabe que a Lei de 
Responsabilidade Fiscal impede que os governos tenham perdas de 
receita sem uma compensação, ou seja, renúncia fiscal sem 
compensação no mesmo parâmetro. Isso é o que reza a Lei de 
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Responsabilidade Fiscal, que veio para moralizar a gestão pública 
do nosso país. Por conta disso, o Governador Aécio Neves acabou 
vetando esse artigo do nosso projeto. Mas deve ficar bem claro para a 
população de Minas Gerais que o primeiro passo já foi dado. Tenho 
certeza de que a lei de incentivo ao uso do biodiesel trará inúmeros 
benefícios à população mineira, como a geração de emprego e de 
divisas para o Estado, além de ser mais uma alternativa de 
combustível para o cidadão. 

Tenho a convicção de que o Governador fez o certo. O primeiro 
passo foi dado com a sanção da lei, mesmo com o veto à disposição 
que cria o incentivo fiscal. Porém, isso não impede que o Governador, 
Deputado André Quintão, possa fazê-lo daqui a oito meses, quando 
julgar necessário. A sensibilidade do Governador e do Secretário de 
Fazenda Fuad Noman já foi demonstrada nesta Casa. Há poucos 
meses aprovamos um projeto que reduzia, e muito, o ICMS de 
diversos produtos, inclusive o da cesta básica. O Governador fez isso 
e é seguido por outros Governadores. Deve ficar claro que o veto de 
hoje não impede que amanhã discutamos um novo projeto de 
renúncia fiscal de incentivo ainda maior para o biodiesel. 

Manifesto aqui o agradecimento ao governo do Estado pelo belo 
trabalho e pela sensibilidade na aprovação dessa lei, que é um passo 
largo em direção ao futuro do nosso Estado, com a geração de 
emprego e divisas para Minas. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, vou ler o artigo que foi 
vetado, porque, segundo a observação do Deputado Padre João, 
parece que estamos contra o projeto. Pelo contrário, o Governador 
sancionou o projeto que incentiva o biodiesel. A emenda é a seguinte: 
"Para atender ao disposto no art. 82 desta lei - adotar política tributária 
específica para o segmento de produtos agrícolas, extração de óleos 
vegetais e processamento industrial destinado à produção de 
biodiesel -, fica o Estado autorizado a reduzir 100% a alíquota do 
Imposto Sobre Operação Relativa à Circulação de Mercadorias -
ICMS -, para o produtor ou importador do biodiesel". Significa dizer 
que se dá com uma mão, mas pode-se tirar com a outra. Estão 
estimulando a importação, mas e o emprego para o povo mineiro? E o 
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produtor mineiro? Temos de pensar na lei no seu conjunto, não em 
parte. Então, se se conceder incentivo de 100% para todo aquele que 
importar, pode ser muito mais fácil importar que deixar o produtor de 
Minas Gerais produzir, ao passo que a lei vem incentivar a produção 
do biodiesel em Minas Gerais. Precisamos ter atenção nessas coisas. 
E a equipe do governo Aécio Neves tem, pois aprovou e sancionou o 
projeto de lei, mas vetou aquilo que pode até ser bom para alguém, 
mas não o é para o povo mineiro. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Biel Rocha. 

O Deputado Biel Rocha - Quero destacar o que já foi reafirmado por 
vários companheiros do Bloco PT-PCdoB. Quando essa matéria veio 
ao Plenário, ocupamos esta tribuna, votamos favoravelmente ao 
projeto de lei que incentiva o biodiesel no nosso Estado e 
apresentamos emendas que o aperfeiçoavam. É importante destacar 
que, nas razões do veto do Governador, na própria mensagem 
governamental, é ressaltada a existência do Convênio de ICMS do 
Confaz nº 105/2003, que já autorizou vários Estados da Federação, 
incluindo Minas Gerais, a conceder isenção de ICMS nas operações 
internas com produtos vegetais destinados à produção do biodiesel. 
Com base nesse convênio, a isenção aos produtores rurais de 
biodiesel já consta no regulamento do ICMS desde 31/3/2004. A 
inovação proposta pelo texto vetado pelo Governador é a de também 
permitir a isenção do produto já industrializado, quando a sua matéria-
prima for proveniente dos pequenos produtores que hoje são 
beneficiários do Pronaf, que é reconhecido pelo governo federal por 
meio daquele selo do combustível social. Portanto, o incentivo 
proposto pelo dispositivo vetado pelo Governador não se aplicaria 
automaticamente a todo biodiesel vendido no Estado, mas apenas 
àquela pequena parcela proveniente da pequena agricultura familiar. 
Presume-se que o impacto financeiro, tão alardeado pelos Deputados 
da base do governo, seria menor que o apontado nas razões do veto. 
É importante destacar que a proposta de emenda que foi vetada pelo 
Governador é exatamente para proporcionar isso ao pequeno produtor 
da agricultura familiar hoje inscrito no Pronaf. Não é uma isenção 
generalizada, que vá gerar um impacto tão alardeado por aí. Há um 
desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. Vale lembrar que, 
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recentemente - todos são testemunhas disso -, o Governador fez 
aquela ampla campanha de divulgação das reduções das alíquotas do 
ICMS sobre centenas de produtos, sem que, durante a tramitação 
dessa proposição, dessa mensagem do Governador, amplamente 
debatida nesta Casa, tivesse sido apresentado um cálculo mínimo dos 
impactos e da compensação, como o atual momento exige em relação 
ao que está sendo proposto. 

São essas as minhas considerações, Deputado Miguel Martini. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 

Deputado Alencar da Silveira Jr. 
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Vou encaminhar a favor. 

Estamos discutindo aqui e todos já sabem o resultado dessa votação. 
Temos mostrado a transparência desta Casa aos te/espectadores da 
TV Assembléia, televisão que criei há 1 O anos. 

Gostaria de lembrar que todos os incentivos que foram dados no 
governo passado estão sendo revistos agora. Por exemplo, o 
incentivo concedido ao biodiesel, que está sendo calculado e 
analisado pela Secretaria de Fazenda. 

Estamos falando de um projeto do final do ano passado, cujo veto 
está sendo analisado agora. No final deste ano haverá um outro. O 
Governador Aécio Neves, daqui a dois anos, vai enviá-lo para cá de 
novo, já que será reeleito com o apoio de mais de 700 Prefeitos, 
inclusive do PT. A sua volta foi aclamada. 

O Sr. Presidente - V. Exa. está encaminhando a eleição do 
Governador ou o veto? 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - O veto, que tem tudo a ver com 
a reeleição do Governador. 

O referido veto será mantido, e vamos poder receber esse incentivo 
no próximo ano, ocasião em que o Governador vai encontrar a Casa 
arrumada para uma nova proposta. 

A Secretaria de Fazenda tem o compromisso de analisar não só o 
biodiesel, mas também o gás natural, cujo imposto - o mais caro do 
Brasil - não mais agüentamos pagar. 

Está na hora de o governo estadual dar o exemplo para o Brasil 
inteiro e acabar com todos aqueles impostos incidentes na tarifa de 
transporte público. Esse transporte tem de ser tratado como a cesta 
básica. 
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Queria deixar bem claro para este Plenário que o veto será 

mantido, e o governo do Estado já está analisando um novo pacote de 
incentivos. Ninguém consegue pagar mais. A carga tributária neste 
país tem de ser revista, com desonera~ão do transporte. O gás natural 
possui o imposto mais caro do Brasil. E necessário dar um incentivo a 
mais para o biodiesel, para aquelas pessoas que estão produzindo e 
fazendo com que Minas continue crescendo. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

Questões de Ordem 
O Deputado Ricardo Duarte - Diante da importância do tema, do 

grande número de comissões funcionando e da evidente falta de 
quórum no Plenário para votar matéria que exige quórum qualificado, 
como os vetos, solicito a V. Exa. que encerre, de plano, a reunião. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, considerando a 
existência de um acordo para votar os dois vetos e que há um número 
muito elevado de Deputados na Casa, peço a V. Exa. que proceda à 
recomposição de quórum a fim de votarmos essa matéria. 

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem 
suscitada pelo Deputado Miguel Martini, solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Carlos Gomes)- (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 30 Deputados. Não há 

quórum para votação, mas há para discussão das matérias constantes 
na pauta. 

Questões de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Temos oito Deputados em comissão. 

Com esses oito e com V. Exa., teremos o quórum necessário. 
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que, nos 

termos da Decisão Normativa da Presidência nº 7, não são contadas 
as presenças de Deputados em comissão para votação de matérias 
que exigem quórum especial. 

O Deputado Miguel Martini - Gostaria de dar apenas uma sugestão: 
que, de comum acordo, pudéssemos suspender as reuniões de 
comissão para votarmos esta matéria em Plenário. 

O Sr. Presidente- O pedito de V. Exa. não é pertinente. 
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 

i 6.798, que dá nova redação ao inciso XVII do art. 3º da Lei nº 
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14.937, de 23/12/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras 
providências. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em 
discussão, o veto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Weliton 
Prado. 

O Deputado Weliton Prado - A Lei nº 14.937 isenta do IPVA os 
veículos utilizados no transporte escolar da zona rural. Isso é mais do 
que justo. Assistimos, diariamente, a várias matérias sobre o assunto 
nos veículos de comunicação. Ouvimos falar de crianças que 
caminham vários quilômetros para chegar a uma escola. Às vezes, o 
poder público municipal não tem condição de arcar com todos esses 
custos, assumindo, em muitos casos, a responsabilidade pelo ensino 
médio, que é do Estado. A responsabilidade do Município seria com 
os alunos da rede municipal. Infelizmente, o Estado tira seu "corpo 
fora" e joga a responsabilidade para o Município, que legalmente não 
é o responsável. Muito me estranha ver um projeto, que vem para 
beneficiar, para facilitar o desconto no IPVA, para facilitar que as 
Prefeituras adquiram veículos com certa renúncia fiscal de impostos, 
ser vetado. 

Realmente, não conseguimos entender os argumentos do governo 
do Estado, mas gostaria de estar aqui embasando e fundamentando 
as razões pelas quais o Bloco PT-PCdoB é a favor de derrubar o veto 
à Proposição de Lei nº 16.798, que trata da redução do IPVA. A 
proposição vetada visa a estender a isenção aos titulares de 
arrendamento mercantil ou "leasing", desde que os veículos sejam 
utilizados para transporte escolar na zona rural, contratado 
individualmente ou por meio de cooperativa. De acordo com o autor, o 
Poder Judiciário tem-se manifestado favoravelmente à tese da 
isenção do IPVA. O Poder Judiciário manifesta-se favoravelmente 
pelo alcance social, mesmo quando o titular do serviço de transporte 
escolar na zona rural detém o contrato de arrendamento ou "leasing" 
do veículo, o que, a rigor, não o torna proprietário. É lógico, se é 
"leasing" ou financiamento, ele não se torna o proprietário, mas só 
perde o veículo, em caso de inadimplência. 

O veto contém, basicamente, três fundamentos. Primeiro, o 
Executivo argumenta que a Secretaria de Fazenda entende que 
deveria ser aplicada a regra prevista no art. 3º da mesma lei, a Lei nº 
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14.937, que determina que veículo de motorista profissional ou 
autônomo utilizado para transporte público de passageiro, na 
categoria aluguel, táxi, adquirido com reserva de domínio, relomado 
pelo credor, se for alienado, seja privado da isenção do IPVA, que 
deverá ser pago pelo credor, ainda no exercício da retomada, o que 
traria maior segurança para o erário. 

A Secretaria de Fazenda fala em segurança, na questão do erário, 
mas não vê da mesma forma o tratamento para as grandes empresas. 
Foi discutido nesta Casa, os Deputados votaram a favor de diminuir, 
de haver um presente para as locadoras de veículos de 50% de 
desconto. Para as locadoras, não há problema legal e não se lesa o 
erário nem a Lei de Responsabilidade Fiscal. As coisas ocorrem às mil 
maravilhas, e pode haver isso, sim. As locadoras de veículos tiveram 
50% de desconto no IPVA e mais ainda 50% na Taxa de 
Licenciamento, o que foi um grande presente para as locadoras. 
Muitas delas, de forma esperta, compram os veículos com renúncia 
fiscal, veículos bem baratos, às vezes utilizando isso de fachada e 
dizendo que alugam os veículos. Por exemplo, eles compram um 
veículo que vale R$30.000,00 por R$19.000,00. Passam-se alguns 
meses, eles vendem esse veículo por R$25.000,00, R$26.000,00, 
obtendo lucros. 

Às vezes, o interesse dessas locadoras não é locar o carro. Qual é o 
interesse delas? Comprar o carro com desconto, aproveitando uma 
brecha e um benefício da legislação, e vender mais caro, auferindo 
lucro e apropriando-se das benesses do governo, em poucos meses 
depois. 

Agora, para os alunos da zona rural, isso não pode ocorrer. O 
Deputado Padre João falou muito bem, e, aliás, no veto, foi discutido, 
anteriormente, sobre o biodiesel, sobre o tanto que é importante a 
agricultura familiar, garantindo a presença do homem no campo. 
Quando se fala de trabalhador, do povo e do pobre, nada pode, e o 
projeto do biodiesel é vetado; quando se fala em financiamento de 
máquinas, não pode haver o suplemento, e ele também é vetado. 
Para o transporte escolar dos alunos da zona rural, para as 
Prefeituras terem um incentivo para adquirir os veículos, isso também 
não pode e vetam. Agora, para os grandões, para aqueles que têm 
condições, para as grandes elites, para os grandes proprietários e 
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para as grandes empresas, não há problema. O que acontece? 
Eles são beneficiados. As grandes empresas de Minas Gerais 
praticamente não pagam impostos. Utilizam-se de artifícios da 
legislação para não os pagarem. No entanto, os pequenos são 
penalizados, principalmente se considerarmos a substituição tributária. 

Temos de fazer esse debate, pois somos representantes do povo. 
Precisamos nos indignar, sim. Se necessário, vamos bater a mão na 
mesa e virá-la. O que não podemos é aceitar essa situação. Lógico 
que não podemos admitir que se vete um projeto de tão grande 
alcance social, o qual favoreceria principalmente as crianças que 
estão nos pequenos Municípios e deixaria de favorecer os grandes, 
principalmente as locadoras de veículos. É questão de humanidade, é 
questão cristã. 

Concedo aparte à Deputada Maria Tereza Lara. É fundamental que 
todos os Deputados entrem na discussão, que participem do debate. 
Temos todas as condições para a derrubada desse veto do 
Governador. Se ele colocar a mão na consciência- às vezes foram os 
técnicos e os assessores que lhe passaram as informações -, poderá 
mudar de idéia, tal como o fez quando conseguimos que ficasse mais 
flexível e aprovamos o fim da Taxa de Incêndio para as residências. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Quero cumprimentar o 
Deputado Weliton Prado, que realmente tem feito um trabalho 
importante junto à juventude deste Estado, de incentivo para sua 
participação na sociedade organizada. 

Quanto a esse veto, o artigo isenta do IPVA veículos de transporte 
escolar da zona rural. Sabemos que no PPAG do ano passado foi 
muito discutido o transporte escolar. Houve grande reivindicação dos 
representantes da educação, pois a zona rural tem sofrido, muitas 
vezes, com ônibus sem condições para transportar seus alunos. Essa 
isenção possibilitaria que os proprietários desses veículos tivessem 
ônibus mais novos. Lógico que a fiscalização deve sempre existir. No 
entanto, esses proprietários de cidades pequenas têm de ter 
condições de oferecer um transporte escolar de qualidade, que a 
Prefeitura deverá fiscalizar. É importante que esses ônibus funcionem 
bem, sejam eles da própria Prefeitura, sejam terceirizados. Sempre 
deverá haver fiscalização por parte do poder municipal. Também 
votamos pela derrubada desse veto. 
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Há também o veto anterior. Permita-me citá-lo, nobre colega e 

companheiro Deputado Weliton Prado, pois ele diz respeito à 
agricultura familiar, como tão bem falou o Deputado Padre João, que 
faz um trabalho brilhante de apoio a trabalhadores e trabalhadoras da 
agricultura familiar. Quero deixar um abraço fraterno às trabalhadoras 
da agricultura familiar neste mês em que se comemora o Dia 
Internacional da Mulher, que ocorreu no dia 8 de março, que se 
estende por todos os dias do ano. Há esse incentivo às mulheres para 
que elas continuem na luta e reivindiquem e conquistem seus direitos. 
O Bloco PT-PCdoB também votará pela derrubada desse veto parcial 
porque também defendemos que os agricultores familiares e os 
pequenos proprietários tenham isenção do ICMS, exatamente para 
que seja possível a geração de mais recursos. Ocorre aumento, e não 
redução de recursos, pois há incentivo aos pequenos agricultores no 
plantio. 

Tudo isso faz com que o projeto do governo federal, relativamente 
ao nosso biodiesel, que é tão importante, seja ampliado em nosso 
país. Deputado Padre João, no futuro, com certeza esse projeto 
colocará o Brasil em primeiro lugar na geração alternativa de energia. 

Cumprimento todos aqueles que estão lutando no campo para 
garantir que neste país os direitos de trabalhadores e trabalhadoras 
rurais sejam respeitados e ampliados. Obrigada. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Essa discussão que V. Exa. 
está fazendo torna-se desnecessária porque, conforme acordo 
estabelecido há mais tempo, o governo aquiesceu, e esse veto será 
derrubado. Portanto, toda essa discussão se torna desnecessária, 
porque será atendido. O transporte escolar já estava atendido pela 
legislação. Não estava atendido o comprador de carro para fazer o 
transporte escolar pelo sistema de "leasing", porque não ficava no 
nome dele. Agora, também foi estendido a eles. Apoiamos o 
Governador Aécio Neves, assim como 747 Prefeitos do Estado de 
Minas Gerais, 19 dos quais do PT, e percebemos que esse governo 
tem sensibilidade. Então, fazer uma discussão sobre algo que já está 
resolvido é, na verdade, cansar o ouvido dos telespectadores e até 
induzi-los a equívoco. Quero deixar bem claro que há um acordo do 
governo e da Secretaria de Fazenda para derrubar esse veto que está 
em discussão. Portanto, vai gerar os beneficios que se esperam 
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através dessa legislação. Era essa a notícia que queria dar ao 
Deputado Weliton Prado. O que V. Exa. fala é realidade nesse 
governo, sim, que tem sensibilidade. 

Em segundo lugar, é complicado comparar alhos com bugalhos. 
Minas Gerais andou perdendo IPVA porque havia e há no Brasil uma 
guerra fiscal em que outros Estados oferecem às empresas locadoras 
de veículos e às empresas que têm uma frota muito grande um valor 
mínimo de IPVA. Então, todos os carros que circulavam aqui eram 
emplacados no Paraná ou em outros Estados. Minas Gerais, por falta 
de uma reforma tributária, entrou na briga, que ganhamos. Hoje, o 
imposto é gerado em Minas Gerais, por todas essas empresas, o que 
fez crescer muito a nossa arrecadação. O crescimento de 22% na 
receita do Estado de Minas Gerais em torno disso não é à toa, é 
porque há competência, há zelo, há cuidado. Foi bom para o povo 
mineiro que as empresas passassem a emplacar seus carros aqui. Foi 
bom para o povo mineiro e principalmente para as crianças e para as 
pessoas que passam por maior dificuldade na zona rural, que 
puderam contar com a sensibilidade desse governo. Esse veto já está 
acordado. A base do governo vai votar o "não", ou seja, para derrubar 
o veto e, assim, gerar esse benefício. Obrigado, Deputado. 

O Deputado Weliton Prado -Agradeço o aparte do Deputado Miguel 
Martini, que foi muito esclarecedor e traz uma boa notícia. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Não estou trazendo a 
notícia, estou apenas informando a V. Exa. A notícia já havia. Isso já 
estava acordado havia tempo. É que a informação não havia chegado 
a V. Exa. Não é agora que foi resolvido, não é porque V. Exa. falou 
isso na tribuna, não, é que já estava acordado anteriormente, e V. 
Exa. ainda não tinha a informação. 

O Deputado Weliton Prado - Seja como for, fico feliz. Não quero ser 
o pai da criança. Depois da onça morta, todo o mundo monta em 
cima, põe o pé. Vale a pena brigarmos e denunciarmos. Ficamos 
felizes de ter visto que o Governador voltou atrás. 

Gostaria de tomar a liberdade para ler as razões do veto. São três 
motivos. Ele assinou: Governador Aécio Neves. Gostaria de tomar a 
liberdade para expor as razões do veto. 

Primeiro: "A Secretaria de Fazenda entende que, na hipótese do art. 
1 º da Proposição de Lei nº 16.798, deveria também ser aplicada a 
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regra prevista no art. 3º da Lei nº 14.937, de dezembro de 2003, 
que determina que o veículo de motorista profissional autônomo 
utilizado para o transporte público de passageiros na categoria aluguel 
ou táxi, adquirido com reserva de domínio, retomado pelo credor 
alienante, seja privado da isenção de IPVA, que deverá ser pago pelo 
credor alienante, ainda no exercício da retomada. A aplicação dessa 
regra traria mais segurança para o erário". Esse é um dos motivos. 
Segundo: "A Advocacia-Geral do Estado entende também que o art. 
1 º da proposição de lei fere o disposto na Lei Complementar Federal 
nº 101, de maio de 2002. Também fere a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade da gestão fiscal. A referida lei estabelece, em seu 
art. 4º, que a concessão de benefícios de natureza tributária que 
tenham como resultado a diminuição da receita pública deverá ter 
uma contrapartida do aumento da receita proveniente da elevação de 
outras alíquotas: a ampliação da base de cálculo, o aumento ou a 
criação de tributos para sua compensação, o que não foi 
objetivamente previsto". Estou dizendo que não foi, por isso o 
Governador assinou o veto. Mesmo assim, se fosse viável, o ato 
implicador de renúncia só entraria em vigor, quando estivesse 
assegurada a compensação pelo aumento da receita. Então, haveria 
uma perda de receita, e seria necessário uma compensação. 

Quanto ao art. 2º da proposição de lei, a Advocacia-Geral do Estado 
manifesta-se pela sua inconstitucionalidade nos seguintes termos: 
"Isso está no inciso 111 do art. 136 da Lei Federal nº 9.503 - Código de 
Trânsito Brasileiro -, que determina que os veículos especialmente 
destinados à condução coletiva de escolares somente poderão 
circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou pela entidade 
executiva de trânsito de Estado ou Distrito Federal, exigindo-se, para 
tanto, a pintura da faixa horizontal na cor amarela, com 40cm de 
largura, a meia altura, em toda a extensão das partes laterais e 
traseira da carroceria, com o dístico "Escolar" em preto. No caso de 
carroceria pintada na cor amarela, as cores indicadas devem ser 
invertidas. A pretendida utilização de faixa adesiva em substituição à 
pintura de total extensão das partes laterais e traseira da carroceria do 
veículo invade a competência privativa da União para legislar sobre as 
regras de trânsito". Foi alegado aqui um problema menor, incluído no 
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inciso XI do art. 22 da Constituição da República. "Essas, Sr. 
Presidente, são as razões que me levaram a vetar totalmente a 
proposição em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos 
seus nobres pares da Assembléia Legislativa do Estado. Governador 
Aécio Neves." 

Estamos aqui para fazer o debate, e não corro dele. Temos de ter a 
humildade de reconhecer os nossos equívocos. Foi importante a 
informação que o Deputado Miguel Martini trouxe na manhã de hoje, 
que é fundamental. Da mesma maneira, cito a taxa de incêndio. O 
Governador mandou as guias para as residências, brigamos durante 
mais de um ano, e a nossa emenda foi acolhida, revogando essa taxa 
de incêndio para as residências. Para o comércio e a indústria, 
estamos com uma Adin no Supremo Tribunal Federal questionando a 
sua constitucionalidade. Temos a consciência de que o Governador 
tem maioria nesta Casa, mas a maioria é absoluta apenas em 
números, e não com relação ao poder. É muito importante o debate, 
porque é por meio da discussão que conseguimos sensibilizar o 
governo em muitos projetos. Em relação a esse projeto, 
especificamente, gostaria de parabenizar a atitude do Deputado 
Miguel Martini, que compreendeu a sua importância. Acredito que 
tenha trabalhado muito para a isenção do IPVA, a fim de facilitar o 
transporte escolar dos alunos da zona rural. Concedo aparte ao 
Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Weliton Prado, 
quando realizamos um debate, é importante mantermos um nível 
elevado e um compromisso com a seriedade e com a verdade. 

Foi o Governador Aécio Neves que, com sua sensibilidade, 
suspendeu essa cobrança. Depois, surgiu o projeto, que já não teria 
efeito, porque o Governador, com a sua sensibilidade e com as 
demandas apresentadas pelos Deputados que o apóiam, revogou a 
taxa. Não foi a Assembléia Legislativa, por meio da emenda de 
alguém, que derrubou a taxa, mas a revogação do Governador Aécio 
Neves. É preciso restaurar a verdade. Depois, apresentaram uma 
emenda, que já não foi necessária. 

Em segundo lugar, não sei se V. Exa. tem noção de como age um 
Governador. Toda matéria, ao tramitar na Assembléia Legislativa, de 
algum modo, é acompanhada. Quando, nos acordos para votação 
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realizados na Assembléia Legislativa, há dúvida em relação a 
determinado artigo, pode haver a possibilidade de estudo por parte do 
governo. É obrigação de todo agente público não realizar nada que a 
lei não autorize. 

Quando o projeto chega lá, o Governador o encaminha às áreas 
afins. A Secretaria de Fazenda se pronuncia no que lhe cabe, e a 
Advocacia-Geral do Estado também, no que diz respeito à legalidade. 
Diante dessas informações técnicas, o Governador toma a sua 
decisão. 

Ainda assim o processo não se esgota, porque os Deputados desta 
Casa e o Governador Aécio Neves, que é um parlamentar que 
presidiu a Câmara Federal, sabem que, com a ampliação do debate, a 
verdade floresce e as alternativas são encontradas. 

Foi isso que aconteceu, Deputado. Isso significa que, sendo 
encaminhado o veto a esta Casa, com a orientação técnica, os 
Deputados da base de apoio e o Deputado Paulo Piau, que foi um dos 
que defendeu essa bandeira, sensibilizaram a equipe da Secretaria de 
Fazenda, que buscou uma alternativa para incluir a reivindicação 
desta Casa. 

É comum e faz parte do processo democrático e da história desta 
Casa a manutenção e a derrubada de vetos. Só há a possibilidade de 
derrubada de veto quando há sensibilidade do Governador. Isso é o 
que ocorre em Minas Gerais. 

Esse assunto já está vencido. A partir de agora, ficaremos com as 
discussões e as retóricas, pois, como diz o Presidente Lula, a 
Oposição diz qualquer coisa. 

Deputado Padre João, solicito que, tão logo o Deputado Weliton 
Prado termine o seu pronunciamento, encerre a reunião, já que há 
apenas dois Deputados presentes. Como essa matéria já foi resolvida, 
restam-nos apenas discursos e nada mais. Obrigado. 

O Deputado Weliton Prado - Neste momento, requeiro à Mesa que 
solicite à sua assessoria o encaminhamento de cópia da emenda de 
minha autoria e do PMDB, aprovada nesta Casa, revogando a Taxa 
de Incêndio. Para que o Deputado Miguel Martini fique informado, 
peço que a Mesa lhe passe um documento oficial. É muito importante 
fazer esse esclarecimento. 

Por mais de um ano, discutimos e debatemos nesta Casa a Taxa de 
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Incêndio. Chegávamos aqui às 8 horas e saíamos às 23 horas ou 
meia-noite. Fizemos audiências públicas e discussões em várias 
regiões do Estado. 

O Governador não cria projetos, não os revoga e não pode intervir 
na derrubada de vetos. Quem faz isso são os parlamentares, somos 
nós, os Deputados. O Governador não cria nada. Quem determina e 
vota são os Deputados na Assembléia Legislativa. 

O Governador, muito espertinho, tenta agora tirar de nós a autoria 
dos projetos. Depois de criar a Taxa de Incêndio e ver o desgaste e o 
repúdio da população, enviou a esta Casa um projeto para revogá-la. 
Só que a Assembléia Legislativa tem regimento. A Constituição do 
Estado a protege. 

Quem primeiro apresentou a emenda ao projeto fomos eu e o Bloco 
do PMDB. Que emenda para a revogação da Taxa de Incêndio foi 
aprovada? A de autoria minha e do PMDB. 

O projeto foi apresentado primeiramente nesta Casa. O Governador 
não teria como revogar uma lei criada. Ele não tem esse poder. 
Somente esta Casa pode definir essa matéria. E, só depois de muita 
pressão e muita luta, conseguimos aprovar parcialmente nossa 
emenda que revoga a Taxa de Incêndio para as residências. 
Infelizmente, não conseguimos eliminá-la para o comércio e para a 
indústria, porque a maioria dos Deputados votou por sua manutenção. 
Não aceitando isso, entramos com uma ação direta de 
inconstitucionalidade no STF. 

Deixa-me também indignado ouvir o Deputado dizer que só a 
sensibilidade do Governador derruba veto nesta Casa; que só se 
derruba veto nesta Casa, se, por sensibilidade, o Governador 
autorizá-lo. 

Ora, quem legisla é o Governador? Fica clara, assim, a interferência 
total no Poder Legislativo, o que, de maneira nenhuma, podemos 
admitir. Temos de defender nossa autonomia e nossa independência. 
Temos de votar não de acordo com o que apenas uma pessoa pensa, 
mas de acordo com o que dita nossa consciência, levando em conta 
as pessoas simples, que passam por tantas dificuldades no Estado. 

Se, como disse o Deputado, as coisas só acontecem nesta Casa 
graças à sensibilidade do Governador, podemos, então, fechá-la. Para 
que existe a Assembléia Legislativa, se é o Governador que manda 
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em tudo mesmo? Se assim é, esta Casa não serve para nada. 
Poderíamos, então, voltar ao regime militar e cassar todos os direitos 
civis do povo. 

Ora, não é assim. Sabemos quão importante é o papel desta Casa, 
das comissões, dos debates, das audiências públicas e dos 
seminários que abrangem todas as áreas, tais como educação, meio 
ambiente e agricultura. O Deputado Padre João, que tão bem preside 
a Comissão de Agropecuária da Assembléia Legislativa, sabe bem 
disso. 

Esta Casa tem um papel importante. Reconhecemos, no entanto, 
que é preciso ainda avançar em muitos pontos, sobretudo no que diz 
respeito à autonomia deste Poder. Temos de ser independentes e 
votar de acordo com nossa consciência. Não podemos aceitar que o 
que vem do Palácio da Liberdade nos seja colocado goela abaixo, de 
forma a atender aos interesses e à vontade sabe-se lá de quem. É 
muito importante resgatar nossa autonomia e nossa independência. 

Continuarei questionando, sim. Lutei muito para não deixar 
aumentar o IPVA. O aumento de IPVA para motos chegou a 100%, e 
para veículos utilitários, a 50%. E para quê? Aqui está na justificativa. 
Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, quando se dá uma remissão 
para alguma empresa, alguém tem de pagar a conta. É verdade: essa 
foi a razão alegada do veto do Governador, que deu às locadoras um 
desconto de 50% do IPVA e 50% do licenciamento. É claro que com 
isso o Estado tem uma perda de receita, e é preciso haver uma 
compensação. Para fazer essa compensação, de acordo com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, ele aumentou em 100% o IPVA para as 
pessoas mais pobres, que, sem condições de adquirir um carro ou 
sabendo do alto p·reço da gasolina, utilizam-se de motos para ir 
trabalhar; e aumentou em 50% o IPVA e a taxa de licenciamento para 
os feirantes e para os pequenos agricultores, que têm veículos 
utilitários. Foi assim que fez essa compensação: deu renúncia para as 
locadoras e aumentou o IPVA e a taxa de licenciamento para o povo. 

Agora, na hora de discutirmos um desconto ou a isenção de IPVA 
para facilitar o transporte escolar para os alunos da zona rural, vemos 
aqui a assinatura do Governador vetando o projeto. Se não houvesse 
a sensibilidade desta Casa e se muitos Deputados não tivessem 
levantado a voz desta tribuna para fazer essa denúncia para toda a 
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população de Minas Gerais, certamente iria ficar desse jeito 
mesmo, porque a verdade é que ele vetou. Só vamos conseguir fazer 
uma mudança porque questionamos os motivos que ele alegou para 
vetar esse projeto que visa facilitar o transporte escolar para os alunos 
da zona rural. 

Aliás, se não questionarmos, se ficarmos calados, infelizmente, 
todos os nossos direitos vão por água abaixo. Costumo dizer que o 
poder público, o Executivo - municipal, estadual ou federal - é como 
feijão: só funciona com pressão. É só pressionando, questionando, 
não aceitando o que é imposto, que conseguimos fazer as mudanças. 
Como exemplo, cito os estudantes que, historicamente, sempre se 
manifestaram, sempre denunciaram e, saindo às ruas, muitas vezes 
conseguiram mudar o curso da história. O preço das passagens dos 
transportes, por exemplo, sofreu aumentos constantes, mas os 
estudantes saem às ruas, pressionam, e muitas vezes conseguem 
impedir que o aumento seja absurdo. Na cidade de Uberlândia, por 
exemplo, o preço da passagem passou de R$1 ,50 para R$1 ,90, 
sofrendo um aumento muito acima da inflação. Agora, ainda querem 
aumentar para R$2,30. Também foram aumentadas as passagens em 
Juiz de Fora, em Montes Claros- onde os alunos do Atitude saíram às 
ruas, pressionaram e conseguiram naquele momento impedir o 
aumento da passagem do transporte coletivo - e em várias cidades. 
Agora, os estudantes franceses estão dando um "show" de cidadania, 
mais de um milhão de pessoas saíram às ruas para protestar contra a 
perda de direitos relativos a primeiro emprego, de garantias 
previdenciárias. Estão denunciando e protestando. 

Infelizmente, é só desse jeito que se fazem as mudanças, também 
aqui no Parlamento - é levantando a voz, questionando, denunciando, 
organizando audiências púbicas nas comissões, intervindo, marcando 
reuniões etc. Não é fácil, mas sabemos que é preciso lutar, mesmo 
que consigamos vitórias pequenas perto de tantos outros problemas e 
dificuldades que enfrenta o Estado, onde, por exemplo, um professor 
chega a receber menos do que um salário mínimo. Aliás, no Estado 
de Minas Gerais, o piso salarial dos servidores, nas áreas de saúde, 
de segurança e de outras, é o menor de todos os Estados da 
Federação. Sabemos das dificuldades dos servidores e, discutindo 
nesta Casa as tabelas salariais e a reforma administrativa, 
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conseguimos impedir que as perdas fossem maiores. Se 
tivéssemos ficado calados, com certeza a situação dos servidores 
estaria muito pior. 

Especificamente sobre esse veto a que me referi, acho que já foi 
uma grande vitória, que permite que as Prefeituras melhorem o 
transporte escolar para os alunos da zona rural, o que vamos fiscalizar 
e acompanhar. Também vamos conversar com todos os Deputados 
para que, com o maior número possível, consigamos derrubar esse 
veto do Governador. Quem está derrubando o veto não é o 
Governador, porque já foi aprovado por esta Casa. Se o Governador 
quisesse, poderia ter sancionado, mas preferiu derrubar o veto, 
impedindo o desconto de IPVA para o transporte escolar dos alunos 
da zona rural. Poderia estar sancionado e publicado. Já seria lei e 
poderia ajudar muita gente. Infelizmente, o Governador rejeitou, e 
temos o papel constitucional e legal de discutir e votar. Votaremos 
pela derrubada do veto. Conversarei com muitos Deputados. Espero 
que os próximos projetos que cheguem a ser votados e apreciados 
por esta Casa sejam respeitados pelo governo do Estado. Este é um 
projeto importante, que discutimos durante muitos meses nas 
comissões e no Plenário, e sobre o qual fizemos muitas audiências. É 
um projeto que tem um alcance social muito grande. Esse projeto 
ajuda o Estado, que não cumpre sua obrigação de garantir o 
transporte escolar para os alunos da rede estadual e para os alunos 
de ensino médio, transferindo essa responsabilidade para os 
Municípios, o que não é legal. O Governador joga fora a água da 
bacia com a criança dentro. Veta o projeto, desrespeitando esta Casa. 
Temos que levantar a cabeça e derrubar o veto. Quem derrubará esse 
veto são os Deputados desta Casa, porque temos que garantir nossa 
autonomia, independência e liberdade, desatrelando o Poder 
Legislativo do Poder Executivo em todos os níveis, e não somente nas 
Câmaras Municipais. A função do parlamentar é fiscalizar os atos do 
Poder Executivo. Se os Deputados fazem o que o Governador quer, 
para que existir a Assembléia Legislativa? Para que existirem as 
Câmaras Municipais? Para que existirem os Vereadores, se na hora 
da prestação de contas, de aprovar o orçamento, os Vereadores 
fazem tudo o que o Prefeito quer? Se o Prefeito comete uma 
irregularidade, os Vereadores não têm a hombridade de abrir uma CPI 



340 
para investigar e acompanhar. Então, que se feche o Parlamento. 

Mas não é assim; temos que avançar na democracia e na liberdade. 
Estamos dando uma lição. O povo brasileiro, com todos esses 
acontecimentos, com essa crise em nível nacional, está muito mais 
crítico. Fico muito feliz que tudo isso esteja acontecendo. É um 
momento importante. A democracia em nosso país está engatinhando, 
é muito recente, e temos que aprofundá-la. O povo tem que ser mais 
consciente e cobrar mais de seus governantes. Tudo que aconteceu 
foram males que vieram para o bem. Nunca vimos a Polícia Federal 
ter tanta autonomia para investigar, inclusive os membros do governo. 
Isso é muito importante. Esperamos que isso seja uma constante na 
história do nosso país. Foram efetuadas mais prisões no governo do 
Presidente Lula do que nos últimos 20 anos da história de nosso país. 
Hoje há político, empresário, Juiz, Promotor, Delegado, policial e 
membros da Polícia Federal presos. Nosso país está evoluindo. 

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Vidigal, recentemente 
concedeu uma entrevista a toda a imprensa, em nível nacional, 
dizendo que infelizmente quem vai para a cadeia são só os pobres. 
Isso é verdade. Estamos começando a mudar a cultura de nosso país. 
Não podemos aceitar o poder imposto de cima para baixo. É 
importante que a sociedade se organize em movimentos sociais, 
associações de moradores, movimentos estudantis e ONGs. Não 
somos cidadãos somente no momento do voto e, depois, o 
parlamentar faz o que quer. Somos cidadãos durante os quatros anos 
do mandato. É muito importante que o cidadão acompanhe o 
posicionamento de cada parlamentar, seja em nível estadual ou 
municipal. Com certeza, a democracia avançará. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Weliton Prado, 
parabenizo-o por sua fala. As críticas que V. Exa. está fazendo são as 
mesmas que faço. Realmente há um grande desinteresse do 
Governador pelas questões sociais. 

Estamos tratando de um assunto que não diz respeito às palavras 
de V. Exa. Como anunciei ontem, diversos Municípios, em razão de 
seqüestros de precatórios, estão tendo muitos prejuízos. É lógico que 
os Prefeitos devem acatar decisões e pagar os precatórios, mas isso 
deve seguir algumas normas, como o pagamento não poder ser feito 
de uma só vez. Por exemplo, Montes Claros perdeu mais que a 
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arrecadação de IPTU com apenas um seqüestro. 

Estivemos, há pouco, com uma comissão de Prefeitos no Tribunal 
de Justiça - representei esta Casa, em nome do Presidente Deputado 
Mauri Torres onde fomos recebidos pelo Presidente, 
Desembargador Hugo Bengtsson. Decidimos realizar uma reunião 
para analisar uma proposta comum entre Municípios, Tribunal de 
Justiça e Assembléia Legislativa que traga benefícios às Prefeituras, 
mas resguarde o recebimento dos precatórios por aqueles que têm 
direito. Convidamos V. Exa. para participar dessa reunião, que, 
desejamos, seja transmitida ao vivo pela TV Assembléia. Espero 
contar com o apoio de V. Exa. para que possamos iniciar a nossa 
reunião, prevista para as 11 horas. Obrigado. 

O Deputado Weliton Prado - Parabenizo o Deputado Rogério 
Correia. Essa discussão sobre os precatórios é muito importante, 
principalmente sobre os precatórios do governo do Estado. A história 
do poder se repete: os pequenos Municípios são pressionados a 
fazerem o pagamento de precatórios. Muitas vezes, têm sua receita 
prejudicada, porque trata-se de recursos importantes que seriam 
utilizados nas áreas sociais. Trata-se de recursos vinculados, como os 
destinados às áreas de educação e saúde, mas o Município é 
obrigado a pagar os precatórios. O governo do Estado, não sei por 
que, não paga nada. A Justiça "confisca" os recursos de pequenos 
Municípios - V. Exa. citou o caso de Montes Claros - que passam por 
dificuldades financeiras, mas o Estado não assume as suas próprias 
responsabilidades. Esse debate é de grande importância. Recebi 
muitas denúncias a esse respeito em meu gabinete. 

Hoje estamos conseguindo uma vitória no que tange ao IPVA. O 
Governador não aceitou o projeto que aprovamos nesta Casa. 
Ressalto que esse projeto foi aprovado com o voto da maioria dos 
Deputados, independentemente de partido político. A maioria dos 
Deputados votou a favor da isenção do IPVA para veículos utilizados 
em transporte escolar na zona rural. O Governador não compreendeu 
a importância desse projeto e o vetou, alegando algumas questões, 
como legalidade, juridicidade e perda de receita, mas não adota esse 
mesmo procedimento quanto a outros projetos. 

Todos os Deputados devem votar a favor da derrubada desse veto, 
que representará um grande avanço. Aproveito, mais uma vez, para 
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lembrar à Secretaria de Fazenda que aprovamos uma emenda 
nesta Casa garantindo o parcelamento, em até 12 vezes, do IPVA e 
de multas de trânsito atrasadas. Isso foi aprovado no final de 
dezembro de 2005. Estamos em março de 2006, e nada ocorreu. Já é 
lei. A Secretaria deve garantir o cumprimento dessa lei. As pessoas 
que estão com o IPVA e multas de trânsito estaduais atrasadas 
podem parcelá-los em até 12 vezes. É um direito do contribuinte. 
Apesar de a lei ter sido aprovada, a Secretaria de Fazenda não se 
pronunciou. Vamos deixar um ultimato: se a Secretaria não tomar 
providências, daremos entrada imediatamente a uma ação na Justiça, 
para que a lei seja respeitada. Os contribuintes já não agüentam 
pagar tantos impostos. O que o IPVA aumentou de 2002 para cá não 
é brinquedo, foi muito acima da inflação. Muitas pessoas deixam de 
pagar o imposto não por não quererem fazê-lo, mas porque não 
conseguem, já que os tributos são realmente muito altos, e, às vezes, 
têm só um fusquinha ou uma moto. E aí entra em cena a fiscalização, 
que não tem um caráter educativo, mas punitivo, e aplica a multa. Os 
radares, por exemplo, não têm o aspecto educativo que deveriam ter; 
ficam escondidos, são verdadeiras arapucas para pegar os 
proprietários de veículos. O que acaba ocorrendo é que os veículos 
ficam com um grande número de multas, que os proprietários não têm 
como pagar. Se a emenda que aprovamos for cumprida, a situação 
vai melhorar muito, e até aumentará a arrecadação do Estado. Em vez 
de perder, ele vai arrecadar muito mais. E essas pessoas não vão 
pagar se não for parcelado, pois não têm condições de fazê-lo de uma 
vez. 

Só quero lembrar uma informação. Se o valor da multa for maior que 
R$1.200,00, pode-se parcelar em até 12 vezes. Se for R$1.500,00, 
em 12 vezes. Se for R$1.000,00 pode-se parcelar no máximo em 1 O 
vezes. Se for R$300,00, em 3 vezes, porque nenhuma parcela pode 
ser inferior a R$1 00,00. Se for R$400,00, pode-se parcelar em 4 
vezes; se for R$500,00, em 5 vezes. 

Mais uma vez, solicito à Secretaria de Fazenda que cumpra a lei o 
mais rápido possível, informando às pessoas como poderão ficar em 
dia com suas obrigações, pagando o IPVA atrasado e as multas de 
trânsito. Milhares de pessoas se encontram nessa situação em todo o 
Estado. Parece que o governo não está precisando de dinheiro, 
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porque até hoje nada foi feito. Repito: se a Secretaria de Fazenda 
não tomar providências em caráter imediato, ingressaremos com uma 
ação até por improbidade administrativa, por não se estar cumprindo 
uma lei aprovada por esta Casa. Se a lei foi aprovada, deve ser 
cumprida. 

Em relação ao projeto que isenta de lPVA os veículos utilizados para 
transporte escolar na zona rural, vetado pelo Governador Aécio 
Neves, informo que faremos gestões agora à tarde. Sabemos que 
neste momento não há quórum para votá-lo, mas é muito importante 
que derrubemos esse veto no período da tarde ou na reunião 
extraordinária da noite, o que servirá de alento às pessoas mais 
pobres. Muitas vezes, as crianças estão fora da escola por não terem 
acesso ao transporte escolar. Por sua vez, as Prefeituras não têm 
recursos. Eu até havia dito que o ensino médio seria responsabilidade 
do Estado, mas muitos Municípios assumem essa obrigação, mesmo 
passando por dificuldades. O projeto vai ajudar as Prefeituras a 
contratar veículos para fazer o transporte escolar dos alunos da zona 
rural. A matéria é muito importante, e temos uma preocupação muito 
especial com o transporte na zona rural e também na urbana. É vital 
garantirmos o acesso dos estudantes à escola. 

Aproveito o momento para dizer que amanhã haverá audiência 
pública em Montes Claros para se discutir a meia passagem, que é 
reivindicação do movimento estudantil organizado. Parabenizo todos 
os estudantes de Montes Claros, desejando que realizem uma bela 
audiência e que continuem lutando por esse benefício mais do que 
justo. Da mesma forma, queria parabenizar todos os estudantes da 
Região Metropolitana, que saíram às ruas, na semana passada, em 
luta pelo passe livre. E uma forma de transição até se chegar ao 
passe livre seria 50% de desconto no passe escolar. É muito 
importante que a juventude de Uberlândia, de Uberaba, da Zona da 
Mata e do Sul de Minas acorde e comece a mobilizar-se, organizar-se, 
protestar e lutar pelos seus direitos. A juventude da zona rural também 
tem esse papel. 

Mais uma vez, encaminhamos, em nome do Bloco PT-PCdoB, pela 
derrubada do veto do Governador Aécio Neves, que impede a isenção 
do IPVA para facilitar o transporte escolar dos alunos da zona rural. 
Esperamos ter votos suficientes para derrubar o veto do Governador. 
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Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente (Deputado Padre João) - Não há outros oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quórum para a votação dos 

vetos constantes na pauta, e tendo em vista que estes estão 
sobrestando as demais matérias constantes na pauta, a Presidência 
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a 
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já 
publicada, e para a reunião extraordinária também de hoje, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 29/3/2006 

Presidência do Deputado Mau ri Torres 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 ª Parte: Ata - 2ª Parte 

(Ordem do Dia): 2' Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e 
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Elmiro 
Nascimento; aprovação - Votação, em turno único, do Veto Parcial à 
Proposição de Lei nº 16.870; manutenção -Votação, em turno único, 
do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 16.882; discurso do Deputado 
André Quintão; votação secreta; manutenção do veto; declaração de 
voto - Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 
16.810; votação secreta; questões de ordem; anulação da votação; 
renovação da votação secreta; rejeição; declaração de voto - Votação, 
em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 16.798; rejeição; 
declaração de voto - Discussão, em 2º turno, dos Projetos de 
Resolução nºs 1.837/2004 e 2.285/2005; aprovação - Discussão, em 
2º turno, do Projeto de Lei nº 2.796/2005; encerramento da discussão; 
discurso do Deputado Weliton Prado; votação do projeto; aprovação 
na forma do vencido em 1 º turno; declarações de voto - Questões de 
ordem - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem as Deputadas e os Deputados: 
Mauri Torres- Rêmolo Aloise- Fábio Avelar- Antõnio Andrade- Luiz 

Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adalclever Lopes - Adelmo 
Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André 
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Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen 
Santiago - Biel Rocha - Carlos Gomes - Cecília Ferramenta - Célio 
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor 
Viana - Edson Rezende - Ermano Batista - Fahim Sawan - George 
Hilton - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo 
Valadares - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Luiz 
Humberto Carneiro - Márcio Kangussu - Maria Olívia - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca 
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião 
Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Às 20h7rnin, 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. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

i • Parte 
Ata 

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2º-Secretário, procede à leitura 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2ª Parte (Ordem do Dia) 
2ª Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, passa-se à 
2ª Parte da reunião, em sua 2' Fase, uma vez que não há matéria a 
ser apreciada na 1ª Fase. 

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

reunião os Vetos Parciais às Proposições de Lei nºs 16.814 e 16.872, 
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite. 

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

Nascimento, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo 
que o Projeto de Lei nº 3.063/2006 seja apreciado logo após o Projeto 
de Lei nº 2.796/2005 e que o Veto Total à Proposição de Lei nº 16.798 
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seja apreciado em último lugar dentre os vetos. Em votação, o 
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 
16.870, que institui a política estadual de apoio à produção e à 
utilização do biodiesel e de óleos vegetais. A Comissão Especial opina 
pela manutenção do veto. A Presidência vai submeter a matéria a 
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso 
X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. As Deputadas e os 
Deputados que desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que 
desejarem rejeitá-lo registrarão "não". A fim de proceder à votação 
pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos 
Deputados que ainda não registraram a sua presença, no painel, que 
o façam neste momento. A Presidência vai dar início ao processo de 
votação e para tanto solicita às Deputadas e aos Deputados que 
tomem os seus lugares. Em votação, o veto. 

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes 
Deputados: 

Adalclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Andrade - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Carlos Gomes - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Fábio 
Avelar - Fahim Sawan - George Hilton - Gilberto Abramo - Gustavo 
Valadares - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique -
Leonardo Moreira - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro -
Márcio Kangussu - Maria Olívia - Mauri Torres - Olinto Godinho -
Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa- Weliton Prado. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 30 Deputados. Votaram "não" 9 
Deputados, totalizando 39 votos. Está, portanto, mantido, em turno 
único, o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 16.870. Oficie-se ao 
Governador do Estado. 

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 
16.882, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento 
Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento 
das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2006. A 
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Comissão Especial opina pela manutenção do veto. A Presidência 
vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de 
conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do 
Regimento Interno. Com a palavra, para encaminhar o veto, o 
Deputado André Quintão. 

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, esse veto parcial se 
refere a uma emenda apresentada pelo Bloco PT-PCdoB que destina 
R$8.700.000,00 para 87 Prefeituras de Minas Gerais administradas 
pelo PT. 

Por motivos técnicos, políticos, administrativos ou de outra natureza, 
algumas delas tiveram dificuldade em acessar determinada emenda 
para sua cidade nos exercícios de 2003 e 2004, e outras, no exercício 
de 2005. 

Relembro principalmente ao Líder do Governo, Deputado Alberto 
Pinto Coelho, que, no dia da votação do Orçamento, houve uma 
questão polêmica na área da saúde. Refiro-me a uma lista de cidades 
priorizadas com unidades de saúde sem o conhecimento prévio das 
Lideranças desta Casa. Foi apresentada uma emenda na Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a qual, naquele momento, 
surgiu como uma forma de tratar, de maneira equilibrada e 
republicana, sem distinção partidária, todos os Municípios de Minas 
Gerais. Da mesma forma que as bancadas regionais apresentam suas 
emendas no Congresso Nacional, apresentamos essa emenda 
coletiva, do Bloco PT-PCdoB, no valor de R$8.700.000,00, que foi 
acolhida. 

Entendemos que se trata de obras importantes, visto que prevêem a 
melhoria da infra-estrutura urbana e, portanto, do cotidiano do 
cidadão. Logo, não vemos motivo para o veto do Governador. O valor 
de R$8.700.000,00 pode muito bem ser retirado de outras rubricas, 
inclusive de áreas de infra-estrutura urbana. Estamos fazendo uma 
"redivisão" para Municípios que não foram priorizados em 2003, 2004 
e 2005. 

Essa emenda é resultado de um acordo feito no dia da votação do 
Orçamento, ou seja, é resultado do esforço concentrado de todos os 
Lideres desta Casa, no momento em que tinham como objetivo 
concluir os trabalhos legislativos sem que houvesse necessidade de 
convocação extraordinária. Aliás, no Congresso Nacional, a Oposição 
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ao governo federal fez com que acontecesse essa convocação, 
trazendo grande desgaste às Casas Legislativas. No entanto, 
felizmente, na Assembléia de Minas, isso não foi necessário, visto que 
aqui a Oposição é madura, responsável, não pretende sangrar o 
Governador nem o Estado. Pelo contrário, aqui a Oposição pensa no 
Estado, no cidadão. Logo, não age irresponsavelmente, como 
acontece em nível nacional, onde a Oposição prefere jogar o País no 
buraco a aprovar leis importantes para a população brasileira. Na 
Assembléia, a Oposição adota uma postura equilibrada, visando à 
votação e à aprovação dos bons projetos. Por isso, aprovou o 
Orçamento. 

Vejam bem, telespectadores, Srs. Deputados, Sras. Deputadas: no 
Congresso, a Oposição atrasa a votação do Orçamento e de projetos 
importantes para o País. Enquanto isso, aqui aprovamos o Orçamento 
rigorosamente dentro do prazo. Dentro desse acordo, foi apresentada 
essa emenda de R$8.700.000,00 para beneficiar as Prefeituras de 
todas as regiões mineiras, que precisam do apoio do governo do 
Estado, isto é, precisam de recursos para obras de infra-estrutura 
urbana. 

Por isso, viemos aqui fazer-lhes um pedido - o Líder Ricardo Duarte, 
na época, era Vice-Líder e também participou. Como autor da 
emenda, tomo a liberdade de, em nome do Bloco PT-PCdoB, pedir o 
voto de todos os Deputados e Deputadas, a fim de derrubar esse veto 
e beneficiar 87 cidades por meio dessa emenda de R$8.700.000,00. 
Obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai dar início ao processo de 
votação e para tanto solicita às Deputadas e aos Deputados que 
tomem os seus lugares. Em votação, o veto. 

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes 
Deputados: 

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Biel 
Rocha - Carlos Gomes - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Jô Moraes - João Biliar - João Leite - José 
Henrique - Leonardo Moreira - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto 
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Carneiro - Márcio Kangussu - Maria Olivia - Mauri Torres - Olinto 
Godinho - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo 
Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Weliton 
Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 31 Deputados. Votaram "não" 11 
Deputados, totalizando 42 votos. Está, portanto, mantido, em turno 
único, o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 16.882. Oficie-se ao 
Governador do Estado. 

Declaração de Voto 
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, acabamos de votar o 

Veto Parcial à Proposição de Lei nº 16.882, que estima as receitas e 
fixa as despesas do orçamento. Trata-se justamente da peça 
orçamentária que aprovamos no final do ano passado. Houve um veto 
parcial. Seriam R$8.000.000,00 para obras de infra-estrutura, e 87, os 
Municípios mineiros. 

Acho estranho que o Governador, que solta pelos quatro ventos, por 
todos os cantos do Estado, que tem apoio de mais de 700 Prefeitos, 
vete recursos para 87 Municípios que estão passando por extremas 
dificuldades. A maioria desses Municípios assume inclusive as 
responsabilidades do Estado, até mesmo em relação à Policia Militar. 
Se esses Prefeitos não assinarem convênio com a Polícia Militar para 
infra-estrutura, para logística, para gasolina, para manutenção de 
veículos, para pagamento de energia e água, as forças de segurança 
pública param, da mesma forma que outros órgãos do Estado. 

Acho estranho esse "tratoramento" do governo, que impede a 
aprovação desses recursos, que seriam muito importantes para mais 
de 80 Municípios do Estado de Minas Gerais. Deixamos aqui nosso 
questionamento. Votamos pela derrubada do veto do governo porque 
defendemos a autonomia e a liberdade do Poder Legislativo. 

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Total à 
Proposição de Lei nº 16.810, que altera a Lei nº 15.394, de 6/10/2004, 
que torna obrigatório o exame de fundo de olho em recém-nascidos 
no Estado. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. A 
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, 
de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do 
Regimento Interno. Em votação, o veto. 
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- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico. 

Questões de Ordem 
O Deputado Olinto Godinho - Sr. Presidente, gostaria de dizer que o 

meu voto é "não". 
O Deputado Antônio Genaro - Sr. Presidente, o problema é que 

alguns teclados não estão funcionando. Até que o Deputado descubra 
que o erro é do computador, o tempo já passou. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista as questões de ordem suscitadas 
pelos Deputados Olinto Godinho e Antônio Genaro, a Presidência 
torna a votação sem efeito e vai renovar a votação do veto. Para 
tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que tomem seus 
lugares. Em votação, o veto. 

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes 
Deputados: 

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Andrade - Antônio 
Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Carlos Gomes - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor 
Viana - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - George 
Hilton - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jô Moraes - João 
Biliar - João Leite - José Henrique - Leonardo Moreira - Luiz Fernando 
Faria - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Kangussu - Maria Olívia -
Mauri Torres - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo 
Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto 
Carvalho - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião 
Costa- Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 6 Deputados. Votaram "não" 42 
Deputados. Está, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à 
Proposição de Lei nº 16.81 O. À promulgação. 

Declaração de Voto 
O Deputado Weliton Prado - Só quero dizer, Sr. Presidente, que 

continuo abismado. Apesar de conseguirmos derrubar o veto por 42 a 
6, ainda 6 Deputados desta Casa votaram contra. Gostaria que o voto 
fosse aberto, para que a população de Minas Gerais soubesse quais 
Deputados votaram contra o exame de fundo de olho nas crianças, 
projeto muito importante. 
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Será definido no Congresso Nacional - e gostaria que o fosse 

aqui também - o voto aberto, para que todos possam conhecer como 
os Deputados estão votando. E já estamos fazendo gestão para 
aprovarmos nesta Casa o fim do voto secreto. 

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Total à 
Proposição de Lei nº 16.798, que dá nova redação ao inciso XVII do 
art. 3º da Lei nº 14.937, de 23/12/2003, que dispõe sobre o Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras 
providências. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. A 
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, 
de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do 
Regimento Interno. Em votação, o veto. 

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes 
Deputados: 

Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Andrade - Antônio Carlos Arantes - Antônio 
Genaro - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Gomes - Cecília 
Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro 
Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - George Hilton - Gilberto 
Abramo - Gustavo Valadares - Jô Moraes - João Bittar - João Leite -
José Henrique - Leonardo Moreira - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Humberto Carneiro - Maria Olívia - Mauri Torres - Olinto Godinho -
Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo 
Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Weliton 
Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 4 Deputados. Votaram "não" 42 
Deputados. Está, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à 
Preposição de Lei nº 16.798. A promulgação. 

Declaração de Voto 
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, até que enfim 

conseguimos derrubar um veto nesta Casa. Trata-se de veto a um 
projeto muito importante, pois isenta de IPVA os veículos utilizados 
para o transporte escolar na zona rural. Muitos estudantes deixam de 
estudar, porque não há transporte escolar. Sabemos que os 
moradores da zona rural são pessoas carentes, simples, que não têm 
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condições de arcar com o transporte. 

Aliás, o poder público municipal - os Prefeitos - assume a 
responsabilidade do Estado, e sabemos que os alunos que estão na 
rede estadual, principalmente no ensino médio, são de 
responsabilidade do governo estadual. Entretanto, o povo não quer 
saber se o problema é municipal, estadual ou federal, e cobra solução 
de quem está na cidade; no caso, do Prefeito e dos Vereadores. 

Portanto, esse projeto é muito importante. Parabenizo todos os 
Deputados desta Casa. Aliás, o Governador voltou atrás. Ele vetou o 
projeto com base em três argumentos, a inconstitucionalidade, a 
antijuridicidade e por ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois não 
há compensação. Pela LRF, quando se dá desconto a uma empresa, 
concede-se uma remição, alguém tem de pagar a conta, tem de haver 
a compensação. 

O governo agiu da mesma forma em relação ao IPVA e à taxa de 
licenciamento. Ele deu um desconto de 50% da taxa de licenciamento 
e do IPVA para as locadoras e teve de compensar. Quem pagou a 
conta? O povo. Quem possui moto recebeu um aumento de mais de 
1 00%; e, para quem possui veículo utilitário, as taxas também 
aumentaram. A compensação garantiu a legalidade do projeto. 
Portanto o povo paga a conta para que as locadoras consigam as 
benesses. 

Acredito que fizemos justiça com esse projeto, pois ele possui 
grande alcance social, o que facilitará a vida dos pequenos 
Municípios. Repito: parabenizo todos os Deputados que votaram pela 
derrubada do veto. Com certeza esse projeto ajudará a diminuir a 
evasão escolar. 

Sabemos que um dos graves problemas da evasão escolar, 
principalmente na zona rural, ocorre por causa da falta de transporte. 
Às vezes não há estradas ou o transporte é de péssima qualidade. 
Portanto, esse projeto facilitará o acesso dos estudantes à escola. 

Quero conclamar, mais uma vez, o movimento estudantil organizado 
de Belo Horizonte a continuarmos lutando pelo passe-livre para os 
estudantes da Região Metropolitana. Se não for possível, pelo menos 
50% de desconto no transporte coletivo. 

Em Montes Claros, os estudantes se reunirão amanhã. Quero 
aproveitar para parabenizar o Grupo Atitude. Em Uberlândia, os 
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estudantes protestaram contra o aumento da passagem, e lá eles 
têm desconto no transporte. Em Uberaba, os estudantes também têm 
50% de desconto. Em João Monlevade, cidade do nosso Presidente, e 
em São João del-Rei, os estudantes têm direito ao transporte escolar 
gratuitamente. Isso ocorre em várias cidades: Jacareí, em São Paulo, 
e, Cuiabá. 

Em Minas Gerais há uma grande dificuldade para se implementar 
essa luta em todos os Municípios, principalmente naqueles onde há 
anos não se constróem escolas e as já existentes encontram-se 
distantes das residências dos estudantes. Em Belo Horizonte há esse 
problema para o universitário, que, além de arcar com mensalidades 
altas - é difícil se manter na universidade federal -, ainda têm 
despesas com livros, alimentação. É importante que a juventude se 
organize, porque, se não for com mobilização, pressionando, saindo 
às ruas ou organizando movimentos, não conseguiremos garantir o 
desconto de 50% na passagem e alcançar o passe livre no transporte 
para os estudantes. 

O projeto que foi votado é importante, pois isenta o pagamento de 
IPVA para o transporte utilizado na zona rural. Para os estudantes é 
um projeto que tem um grande alcance social. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução 
nº 1.837/2004, da Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de 
conformidade com o disposto no art. 62, inciso XXXIV, da Constituição 
do Estado, as alienações das terras devolutas que especifica. A 
Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto. 
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À 
Comissão de Redação. 

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução 2.285/2005, da 
Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com 
o disposto no art. 62, inciso XXXIV, da Constituição do Estado, a 
alienação da terra devoluta que especifica. A Comissão de Política 
Agropecuária opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão 
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de Redação. 

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.796/2005, do 
Procurador-Geral de Justiça, que dispõe sobre o subsídio dos 
membros do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nos 
termos do art. 37, inciso XI, c/c o art. 93, inciso V, da Constituição 
Federal. 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. Com a palavra, 
para encaminhar a votação do projeto, o Deputado Weliton Prado. 

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, do ponto de vista 
técnico e jurídico, parabenizamos o Procurador-Geral de Justiça, que 
mandou o projeto perfeito, de acordo com a decisão do Conselho 
Nacional de Justiça tomada em Brasília. É um projeto que moraliza os 
vencimentos, acaba com penduricalho, define que Procuradores e 
Promotores irão receber "x". É muito justo. 

O nosso questionamento é sobre a retroatividade. Já se discutiu, 
nesta Casa, a retroatividade para todos os servidores, inclusive os da 
educação, da saúde, da segurança e, infelizmente, não conseguimos 
aprovar de acordo com os interesses dos servidores. É uma questão 
política. Sabemos que a retroatividade em relação ao Projeto de Lei nº 
2. 796/2005, do Procurador-Geral do Estado, é constitucional, mas a 
questão é política. Não é justo fazer isso com os professores. Vamos 
aprovar o projeto, mas aproveito para fazer um protesto, colocar a 
nossa indignação em relação à diferença de tratamento dos 
servidores. Dando exemplo, um professor continua ganhando menos 
que um salário mínimo. Sabemos da importância que o professor tem. 

É um projeto que, realmente, atende a todos os requisitos legais. Na 
minha avaliação, há vários avanços, inclusive do ponto de vista 
democrático, haja vista o critério da transparência. Inclusive, chega-se 
ao cargo de Procurador-Geral por meio de eleição, com a participação 
de todos os Promotores. Trata-se de um critério democrático e 
republicano. 

Encaminhamos, então, de forma favorável à aprovação do projeto, 
mas deixamos clara a nossa restrição, que serve como reflexão para o 
governo do Estado em relação aos demais servidores. 

Pontuo aqui a questão dos Defensores Públicos, que são os 
advogados do povo, que cumprem um papel muito digno; mas, 
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infelizmente, não têm estrutura para trabalhar, além de a 
remuneração ser muito baixa. Muitas pessoas que passaram no 
concurso para esse cargo abandonaram a carreira, em conseqüência 
dos baixos salários, e prestaram outros concursos para outras áreas 
do Estado. Isso nos entristece muito. 

Deixamos essas considerações para a reflexão do governo do 
Estado. Esperamos que ele coloque a "mão na consciência", 
resolvendo, de uma vez por todas, a questão dos subsídios para 
esses Defensores, pois merecem ser valorizados. 

Repito: encaminhamos favoravelmente aos subsídios dos membros 
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nos termos dos arts. 
37 e 93 da Constituição Federal. 

Parabenizo, mais uma vez, o Procurador-Geral. Ele está correto do 
ponto de vista legal. Está saindo na frente, inclusive, dos outros 
Estados da Federação. Está dando um exemplo até para o Tribunal 
de Justiça, que terá de enviar um projeto a esta Casa nesses termos. 

Apesar de sermos favoráveis a isso, queremos que os outros 
servidores de todas as áreas sejam tratados de forma respeitosa e 
que sejam valorizados. 

Um outro ponto é que não conseguimos ter êxito com relação à 
retroatividade. 

Esse projeto, com certeza entrará para a história de Minas Gerais e 
servirá de exemplo para outros Poderes, para que não tenhamos 
servidores recebendo salários astronômicos, pois ele define um teto, 
acabando com os penduricalhos e com subsídios extras. Trata-se, 
portanto, de um projeto moralizador. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de 
Lei nº 2.796/2005 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de 
Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, venho declarar o voto, 

em função do processo político desencadeado, desde o ano passado, 
para que chegássemos, hoje, à aprovação desse projeto. 

Nós, do Bloco PT-PCdoB, já no ano passado deixamos bem claro, 
inclusive para o Ministério Público, em primeiro lugar, a questão do 
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respeito que todos temos pelo trabalho que esse órgão realiza no 
Brasil e, particularmente, em Minas Gerais. Aqui, ele é o parceiro da 
cidadania, tão bem conduzido, hoje, pelo Dr. Jarbas Soares, uma das 
pessoas mais respeitadas de uma nova geração que começa a 
assumir postos importantes em nosso Estado. 

O Ministério Público tem um trabalho fundamental, precisa ser 
fortalecido e cada vez mais valorizado; adequando-se a uma 
normatização federal, apresentou esse projeto de lei. 

A nossa posição, desde o início, foi bastante clara. Votaríamos, 
porque defendemos o teto, sem penduricalho e sem subterfúgio, em 
todos os Poderes. O Ministério adequou-se, então, à norma, 
apresentando um projeto de lei. 

Agora, dissemos também de maneira muito nítida que gostaríamos 
de uma coerência entre esse projeto e as tabelas salariais. Na 
Assembléia, tentamos a retroatividade das tabelas salariais. Nos 
últimos projetos referentes a vanas carreiras, queríamos a 
retroatividade até agosto ou setembro, como foi feito para as áreas da 
saúde e da educação. O governo queria até março; depois de grande 
esforço de negociação, chegamos à retroatividade até janeiro. 
Naquela época, comunicamos ao próprio Dr. Jarbas Soares que o 
Bloco PT-PCdoB teria emendas a apresentar para que essa 
retroatividade guardasse coerência com a que foi estendida aos 
demais servidores públicos estaduais. De fato, apresentamos as 
emendas, que não foram aprovadas. Também não foi possível 
construir uma emenda de liderança para o 2° turno. Todos sabem que 
uma emenda de 2° turno necessitaria do consenso de todos os 
Líderes desta Casa, o que não aconteceu. 

Mas, coerentes com o nosso entendimento de que é importante 
haver o teto salarial, de que é importante valorizar e fortalecer o 
Ministério Público mineiro, não fizemos uso de nenhum subterfúgio 
para atrasar a votação, porque, no limite, é importante que se tenha o 
teto. Infelizmente, a nossa emenda, pela qual essa retroatividade 
ficava coerente com o conjunto dos servidores, não foi aprovada. O 
Ministério Público tinha outro entendimento, também legítimo -
alegaram a coerência com a legislação federal. Mas, até em visita que 
fizemos ao Dr. Jarbas Soares e ao Colégio de Procuradores, 
deixamos claro que nossa posição seria a de aprovar o projeto, em 
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um sinal de confiança, respeito e valorização do Ministério Público 
de Minas, que hoje, espalhado por todo o Estado, é um aliado da 
cidadania, um parceiro das questões ambientais e da moralidade 
pública e tem-nos ajudado muito no processo de organização e 
moralização da coisa pública em Minas Gerais. Assim, votamos 
favoravelmente a ele. Embora não tenha sido possível, como era de 
nosso desejo, que a emenda guardasse coerência com a 
retroatividade ao conjunto de servidores, cumprimos o compromisso 
firmado com o Dr. Jarbas, votando sem obstruir, sem prejudicar e sem 
deixar o Ministério Público sem um teto salarial. É importante que ele 
tenha o teto, assim como é importante que outros Poderes façam o 
mesmo. Muito obrigado, Presidente. 

O Deputado Weliton Prado - Votamos favoravelmente, mas gostaria 
de deixar bem claro que só foi possível votar o Projeto de Lei nº 2. 796, 
que dispõe sobre o subsídio dos membros do Ministério Público, 
porque houve um consenso dos Deputados do Bloco PT-PCdoB. 
Aliás, não estava decidido que votaríamos esse projeto na noite de 
hoje, de modo que fomos muito flexíveis. Também não teve acordo do 
Colégio de Líderes para a apresentação da emenda pedindo a 
retroatividade, mas aprovamos o projeto, cuja votação tive a 
oportunidade de encaminhar. Como eu disse, é um projeto que 
avança no sentido da ética e da transparência, deixando claro qual é o 
subsídio dos membros do Ministério Público. Aliás, queria parabenizar 
o Dr. Jarbas, Procurador-Geral de Justiça, e, por sua atuação, o Dr. 
Rômulo, ex-Procurador-Geral de Justiça. Também estive conversando 
com o Promotor em Uberlândia, Dr. Fernando Martins, que se 
empenhou muito para a aprovação desse projeto. 

Espero que o Tribunal de Justiça siga o exemplo e envie, o mais 
rápido possível, um projeto a esta Casa, para que possamos definir os 
subsídios do Poder Judiciário. 

Queria, mais uma vez, fazer uma reflexão em relação aos demais 
servidores públicos, à Defensoria Pública e aos servidores da área da 
educação e da segurança. Apresentamos uma emenda ao projeto, o 
auxílio-fardamento, para que os policiais civis e militares tivessem a 
gratificação de periculosidade, previsto na Constituição do Estado. 
Esperamos que a emenda que apresentamos seja aprovada. O 
Governador terá 60 dias para enviar o projeto a esta Casa. 
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Quero parabenizar a atuação do Deputado Sargento Rodrigues, 

que colheu mais de 70 assinaturas, solicitando ao Governador do 
Estado o envio a esta Casa desse projeto. Se a nossa emenda for 
aprovada, será uma obrigação do Estado. 

Quero falar do nosso empenho na definição dos subsídios dos 
membros do Ministério Público. 

O Deputado Domingos Sávio - Quero apenas registrar que 
acompanhamos, com muita atenção - aliás, tive a felicidade de relatar 
esse projeto na Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária -, a tramitação do projeto. Desde o primeiro momento, 
louvamos a iniciativa do Ministério Público, que, ao apresentar a 
proposta de reajuste salarial, fez algo que é fundamental, ou seja, 
respeitou o teto constitucional. Todos os Poderes deveriam fazer isso. 
É algo que devemos louvar e aprovar. Votamos, quase por 
unanimidade, essa solicitação. A Situação e a Oposição estavam 
unidas no mesmo propósito. 

Ao mesmo tempo que apreciamos o projeto do Ministério Público, 
entendemos que já era hora de o Tribunal de Justiça enviar a esta 
Casa um pedido de informações sobre a remuneração dos 
Desembargadores. O projeto que tramita nesta Casa não trata do teto 
salarial. É um pedido deste Deputado. Acredito que, se algum 
Desembargador entender que o teto é pequeno, aliás isso foi objeto 
de debate, o que se tem de discutir é se se deve ou não mudar a 
Constituição da República; mas, se a Constituição já o estabeleceu, já 
disse de quanto é, não há cabimento "fazer ouvidos e olhos de 
mercador" em relação ao Poder Judiciário. Isso não é justo. Não 
podemos ignorar o Poder Judiciário. Tenho o maior respeito pelo 
Poder Judiciário, mas penso que a melhor maneira de demonstrar 
respeito é tratarmos a coisa com clareza, mostrando a independência 
desta Casa. Ele foi a um debate com o Conselho Nacional de 
Segurança. Em alguns aspectos, ele tem razão. Quanto ao teto 
salarial, ele deve dar o exemplo. O Ministério Público agiu 
corretamente. Fiz questão de que o projeto, na Comissão de 
Fiscalização Financeira, tivesse uma tramitação rápida. Parabenizo a 
Mesa desta Casa, que também se empenhou, e parabenizo os 
colegas que criaram as condições adequadas para votarmos o 
projeto. Limpou-se a pauta e votamos todos os vetos. Tanto a base do 
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governo quanto a Oposição colaboraram. Votamos o que era 
necessário. Votamos esse projeto importante para o Ministério 
Público, que, como já foi dito, cumpre um papel fundamental na 
democracia. É importante o Poder Legislativo elaborar as leis, o 
Executivo atender às demandas da sociedade, o Judiciário cumprir a 
justiça e o Ministério Público promover o cumprimento da lei. Promotor 
Público, aquele que promove o cumprimento da lei. Eles, ao fazerem a 
promoção do cumprimento da lei, devem dar o exemplo. Esse projeto 
precisa ser compreendido pelo povo mineiro não apenas como um 
aumento de salário. Se isso ocorrer, amanhã teremos a notícia de que 
a Assembléia deu aumento para o Ministério Público. 

Há algo extremamente importante nesse projeto, moralizador. O 
Governador Aécio Neves mandou para esta Casa o teto salarial do 
Poder Executivo; o Presidente desta Casa estabeleceu o teto salarial 
do Legislativo; agora, o Ministério Público estabelece seu teto. Resta o 
Poder Judiciário. 

Deixo meu voto e aplauso ao Ministério Público, além de meu apoio 
para que o Poder Judiciário envie um projeto, nos termos 
constitucionais, estabelecendo seu teto. Os Juízes vão gostar, porque 
a maioria ganha bem menos do que o teto. Talvez alguns 
Desembargadores não gostem. Quem sabe os recursos públicos 
poderão, dessa forma, proporcionar um salário um pouco melhor aos 
Juízes? Obrigado. 

O Deputado Gilberto Abramo - Há algum tempo a Bancada do 
PMDB entregou ao Dr. Jarbas um documento favorável ao Projeto de 
Lei n2 2.796, devido ao trabalho que o órgão tem exercido. Na pessoa 
do Dr. Jarbas, deixo meus parabéns ao Ministério, que sempre poderá 
contar com o PMDB. 

Questões de Ordem 
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, como Presidente da 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, saúdo o nobre 
colega Deputado Márcio Kangussu, nomeado Secretário Especial 
para Assuntos de Reforma Agrária. Desejo que conte com a bênção 
de Deus em seu árduo serviço. 

Com a intenção de contribuir, o Bloco PT-PCdoB apresentou 
emenda ao Orçamento para a reforma agrária em Minas Gerais. 
Infelizmente, não conseguimos assegurá-la. Se houvesse mais 
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recurso, Secretário Márcio Kangussu, poderíamos servir melhor ao 
povo mineiro. As pessoas que sonham em ter acesso à terra desejam 
contribuir para o País, para Minas Gerais, passando de dependentes 
do poder público para produtores de arroz, feijão, milho e outras 
culturas, contribuindo também para a pecuária e fazendo com que o 
alimento chegue às mesas. Deputado Márcio Kangussu, conte com o 
apoio desta Casa, sobretudo com o apoio da Comissão de Política 
Agropecuária. Juntos, o Executivo e o Legislativo, devemos ter o foco 
de servir ao povo mineiro da melhor forma. Força de Deus em seu 
novo trabalho! 

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, estava batendo um 
papo com o maratonista João Leite. Corremos 1 Okm e, apesar da 
idade avançada do Deputado, quase chegamos juntos na reta final. 
Deixando a brincadeira de lado, hoje o Governador Aécio Neves 
anunciou os novos Secretários, que ocuparão o cargo daqueles que 
se descompatibilizaram. Estes, por três anos e meio, fizeram um belo 
trabalho e várias mudanças significativas em Minas Gerais. 

Fica aqui o meu abraço a todos os Secretários que estão saindo, 
que por três anos e meio fizeram um belo trabalho à frente de suas 
Pastas e que, ao lado do Governador, promoveram várias mudanças 
significativas no Estado de Minas Gerais. Deixo o meu abraço a todos 
eles, alguns nossos colegas, os quais, a partir de segunda-feira, 
voltarão a estar conosco nesta Casa, na batalha diária pela defesa 
dos interesses do povo mineiro. 

Em especial, parabenizo o Governador pela sua sensibilidade 
política. A Assembléia Legislativa, mais uma vez, sente-se prestigiada 
quando dois de seus pares assumem as Secretarias: o Deputado 
Márcio Kangussu - pessoa excepcional, muito querida por todos os 
colegas, político habilidoso, maduro, experiente - assume a Secretaria 
Extraordinária da Reforma Agrária; e o companheiro Ermano Batista, 
de muitos mandatos na Assembléia Legislativa, a quem já 
parabenizei, pois, para uma pessoa que está encerrando sua carreira 
política, nada mais justo do que ser coroada com um cargo na 
Secretaria Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas. Fica aqui meu abraço 
ao Governador pelas novas escolhas, principalmente desses nobres 
colegas desta Casa, que nos largarão por um pequeno período, mas 
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que estarão lá, defendendo nossos interesses e nos recebendo de 
portas abertas, como fizeram a maioria dos Secretários que estavam 
lá. Deixo meu abraço àqueles que saíram e desejo aos colegas 
Márcio Kangussu e Ermano Batista e aos demais colegas que 
integrarão as Secretarias do governo os votos do PFL de muito 
sucesso. Tenho certeza de que estarão lá atendendo a nossas 
reivindicações, que são do povo mineiro. Obrigado. 

O Deputado Paulo Piau - Iria fazer uma declaração de voto, mas, 
pelo bom andamento dos trabalhos, farei uma questão de ordem. 
Agradeço e cumprimento esta Casa pelo voto apresentado à 
Proposição de Lei nº 16.798 que trata do IPVA para as pessoas que 
transportam alunos na zona rural. Havia dúvidas e um mau 
entendimento entre a Secretaria de Fazenda e os transportadores de 
alunos da zona rural. O projeto já existe desde 1997, mas agora as 
dúvidas foram esclarecidas e todos os motoristas autônomos que 
transportam nossas crianças na zona rural poderão ter isenção de 
IPVA. Isso é líquido e certo. Cumprimento esta Casa. 

Em segundo lugar, cumprimento o Governador Aécio Neves pelas 
indicações, começando por nossos colegas Márcio Kangussu e 
Ermano Batista, assim como a Maria Coeli, também desta Casa, que 
assumirá a Sedese e que terá fácil interlocução com os parlamentares 
desta Casa. Cumprimento especialmente o Sr. Marco Antônio 
Rodrigues da Cunha, uberabense de grande estirpe, ex-Presidente do 
lndi, que assumirá a Secretaria de Agricultura. Ele tem uma grande 
missão e responsabilidade devido à crise que assola, neste momento, 
o setor agropecuário, quando não há preço para a venda dos produtos 
que possa cobrir o custo de produção. Ele assume em momento 
bastante delicado, mas é competente e, com o apoio desta Casa, de 
todo o setor agropecuário e das entidades a ele ligadas, poderá ajudar 
muito o governo de Aécio Neves a completar essa missão até o final 
do ano de 2006. 

Faço esse registro e cumprimento todos os demais que estão 
cumprindo essa nova missão junto ao Governador Aécio Neves. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de tratar da 
reforma que o Governador Aécio Neves fez nessa tarde e de 
parabenizá-lo pelas escolhas. Esse governo, que tem tido tanto 
sucesso, fez substituições que nos dão esperança de que manterá o 
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nível que tem apresentado até agora. 

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, também desejo 
felicidades e sucesso ao atuante Deputado Márcio Kangussu na sua 
nova jornada. Aprendemos a respeitá-lo. Sabemos que há diferenças 
entre os Deputados que compõem a base de governo e os da 
Oposição. Todavia, o Deputado Márcio Kangussu sempre adotou 
posicionamentos coerentes e firmes. 

Deputado Márcio Kangussu, esteja certo de que acompanharemos 
sua trajetória e de que os movimentos sociais irão garantir-lhe grande 
demanda. Conhecemos as necessidades, a forma precária com que 
são feitos muitos assentamentos. A Secretaria Extraordinária para 
Assuntos de Reforma Agrária é um espaço muito importante. Tenho 
certeza de que o Deputado Márcio Kangussu dará conta do recado 
tranqüilamente, vai tirar de letra, vai matar no peito. Se houver 
dificuldades, elas serão devidas ao Orçamento que aprovamos nesta 
Casa. Infelizmente, os recursos para a reforma agrária e para os 
assentamentos são escassos, se consideradas as necessidades. 

O Deputado João Leite desejou felicidades ao Deputado Márcio 
Kangussu. Espero, Deputado João Leite, que V. Exa. consiga 
sensibilizar os Deputados de sua base, da base do governo, a fim de 
aprovarmos, nesta Casa, um projeto que aumente os recursos para a 
Secretaria Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária. 
Pretendemos contar com seu apoio. Espero que V. Exa. seja um 
grande soldado junto a todos os Deputados desta Casa. 

Para que o Deputado Márcio Kangussu faça um trabalho brilhante, é 
necessário que disponha de recursos. Não adianta assumir o cargo, 
se não houver os recursos necessários. Espero que todos os 
parlamentares desta Casa prestigiem-no. Assim sendo, poderemos 
votar a suplementação orçamentária para garantir os recursos 
necessários e o bom funcionamento da Secretaria. 

Sr. Presidente, aproveito ainda para convocar os estudantes de 
Montes Claros para uma audiência pública, que será realizada 
amanhã, quando discutiremos a questão da meia passagem. Os 
estudantes têm direito ao acesso à escola. No mês passado, os 
estudantes de Montes Claros realizaram uma grande mobilização. 
Sempre repito que a organização é fundamental. Apesar de jovem, 
participei de muitos movimentos. Todos aqueles que contaram com 
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mobilização, organização e união saíram vitoriosos. 

Tenho certeza de que, se houver mobilização, os estudantes de 
Montes Claros podem, sim, sair vitoriosos. O passe livre é um grande 
clamor de todos. Para começar, vamos garantir 50% de desconto no 
transporte escolar, nos ônibus. Se isso acontecer, será um grande 
passo rumo ao passe livre. 

Aproveito também para parabenizar os estudantes do Grupo Atitude, 
de Montes Claros, que é muito organizado. Esse grupo está visitando 
todas as escolas. De certa forma, está ajudando a encabeçar o 
movimento pelos 50%, ou seja, pela meia passagem no transporte 
urbano, que tem de ser uma realidade também em Belo Horizonte, 
onde o preço da passagem é muito alto. No final do ano, na calada da 
noite, houve um aumento. Aliás, o DER também concedeu um 
aumento ao transporte intermunicipal. Em todas as cidades de Minas, 
todos os estudantes têm de ter direito a 50%. Para os estudantes que 
não têm condições, como um processo de transição, deve-se garantir 
o passe livre, que, ao final, deve ser estendido a todos os estudantes 
secundaristas e universitários. 

Portanto, amanhã, teremos uma grande audiência pública para 
discutir a meia passagem na cidade de Montes Claros. Esperamos 
contar com a participação de todos os estudantes secundaristas e 
universitários. 

Mais uma vez, parabenizo o Deputado Márcio Kangussu. Todos os 
Deputados desta Casa admiram-no muito. Esperamos que seus 
colegas aprovem um projeto de suplementação orçamentária, de 
forma a garantir recursos suficientes para que V. Exa., com sua 
competência, possa exercer um bom trabalho. 

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, é evidente que não 
·cabe à Oposição avaliar ou comentar, de maneira mais aprofundada, 
montagem de governo, composição de secretariado. Essa é uma 
atribuição própria de quem está no governo, especialmente do 
Governador Aécio Neves, com a liberdade de que dispõe. 

Todavia, no tocante à indicação dos Deputados Márcio Kangussu e 
Ermano Batista, não poderia, talvez de modo particular, deixar de 
testemunhar o diálogo e o trabalho que, durante seus mandatos, 
realizaram nesta Assembléia. 

O Deputado Ermano Batista realizou trabalho muito eficiente na 
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Comissão de Fiscalização. Quando fui Presidente da Comissão de 
Participação Popular, tive a oportunidade de conviver e aprender com 
esse Deputado, muito sensível às emendas populares aprovadas por 
essa Comissão. Ele agora assume uma Secretaria muito importante, a 
Secretaria Extraordinária para os Vales do Mucuri, Norte e 
Jequitinhonha. 

Mencionei nesta tribuna, na semana retrasada, as críticas que tenho 
ao governo estadual, exatamente em virtude da ausência de um 
projeto integrado que reduza a desigualdade regional em Minas 
Gerais. Esse será um grande debate que o Deputado Ermano Batista 
poderá fazer à frente dessa Secretaria, até porque o próprio 
Governador reconheceu que a prioridade para o segundo mandato 
será exatamente um projeto que combata a desigualdade regional, 
caso evidentemente seja essa a vontade do eleitorado mineiro. Como 
temos um processo eleitoral que se avizinha, esses temas serão 
discutidos. 

Também há a indicação do Deputado Márcio Kangussu para uma 
área muito importante, que diz respeito às nossas lutas e à tradição do 
PT, que é a bandeira, a causa da reforma agrária com qualidade e 
com apoio aos assentados. Uma reforma agrária com planejamento, 
com diálogo com os movimentos sociais, que promova também a 
distribuição de renda e a melhoria da qualidade de vida. 

V. Exa., com diálogo, com tranqüilidade, terá condições de fazer 
com que o governo do Estado avance e siga os caminhos que o 
governo federal já vem tomando no que diz respeito à efetivação de 
uma reforma agrária de qualidade no Estado de Minas Gerais. 

Fiquei feliz também com a indicação de uma colega da Assembléia, 
Maria Coei i, para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes -
Sedese. Essa Secretaria terá a oportunidade de ter uma técnica 
competente à sua frente. Deputado Weliton Prado, o que direi vale 
para a área da reforma agrária e para a Sedese, que não tem como 
fazer um trabalho com 0,2% do orçamento. Ainda bem que houve um 
acréscimo de recurso neste ano por causa das emendas populares da 
Comissão de Participação Popular. Destinamos mais R$4.675.000,00 
para a Sedese. 

Estaremos à disposição também para continuar lutando por mais 
recursos, mais orçamento para a Sedese, para a área da reforma 
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agrária, etc., independentemente até das divergências partidárias e 
eventuais disputas locais em cidades onde, muitas vezes, os 
Deputados têm grupos políticos diferenciados, como é o caso da 
cidade natal do Deputado Márcio Kangussu, Joaíma, onde também 
tive expressiva votação e tenho várias amigas e amigos. Tivemos 
oportunidade de um convívio democrático, com diálogo, pensando no 
melhor para a cidade de Joaíma. 

Deputado Márcio Kangussu, conte conosco naquilo que precisar 
porque aqui, em Minas, a Oposição tem essa característica, ou seja, 
trata-se de uma Oposição equilibrada, responsável, mas que não abre 
mão das suas posições políticas. Boa sorte, que Deus lhe ilumine à 
frente da Secretaria. 

O Deputado João Leite - Primeiramente quero dizer que tenho 
sensibilidade, assim como muitos Deputado desta Casa. Participei do 
primeiro seminário que discutiu reforma agrária, em 1995, nesta Casa. 
Fiz parte de uma comissão especial. Todos nós, durante esses anos, 
temos nos deslocado. Já viajei de Kombi, por 200km, quando da 
ocupação da Fazenda Barriguda, no Noroeste de Minas, saltando 
cerca, caminhando a pé, com o Deputado Márcio Kangussu. 

Temos sensibilidade para perceber que esse orçamento 
especialmente é federal. O Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária, que trata do orçamento da reforma agrária, que tem 
a titularidade para fazer a desapropriação, é do governo federal. 
Portanto, o orçamento é federal. 

Numa Federação em que 70% dos recursos estão nas mãos do 
governo federal, não é possível termos a expectativa de que, além do 
que lhe foi colocado, que é segurança pública e saúde, o governo 
estadual ainda tenha de assumir a responsabilidade sobre algo cujo 
orçamento está nas mãos do governo federal. 

Até entendo a ansiedade, mas a Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais existe há muito tempo. Muitos trabalharam aqui; muitos já 
plantaram aqui. São 170 anos de existência, como muito bem lembrou 
o Deputado Célio Moreira, e agora estamos colhendo os frutos. Às 
vezes sentimos que tudo está acontecendo hoje, mas muito já 
aconteceu; muito já se discutiu. 

O governo do Estado está investindo no Jequitinhonha, tanto que, 
depois de tudo que sofreu, apesar do déficit de 12%, fez um diálogo 
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internacional e buscou recursos para urn programa pelo qual, 
especialmente, o Deputado Márcio Kangussu lutou muito, que é o 
programa que combate a pobreza rural nos Vales do Jequitinhonha e 
do Mucuri e no Norte de Minas. 

A assistência social sempre batalhou pela vinculação de receita, 
pelos 5% a lhe serem destinados, mas isso foi silenciado no País de 
repente. No entanto, o usuário da assistência social vive nos 
Municípios, e os recursos vêm do Fundo Nacional da Assistência 
Social, do Fundo da Erradicação da Pobreza. Portanto, o Estado tem 
um papel que não está bem definido em relação à assistência social. 
É claro que, se for possível, investirá ainda mais nessa área, mas 
essa é uma responsabilidade do governo federal e dos governos 
municipais. 

Mesmo assim é fundamental que tenhamos a possibilidade de um 
novo pacto federativo com mais recursos para os Estados. Aí, sim, os 
Estados poderão investir em outras políticas que também são 
importantes. Mas, agora, o governo estadual deve investir naquilo que 
o governo federal abandonou, especialmente a segurança pública. 

Obrigado, Sr. Presidente, por me conceder tempo para fazer a 
defesa do nosso trabalho, da nossa sensibilidade, minha e de muitos 
companheiros desta Assembléia Legislativa, que, em algumas 
ocasiões, colocaram em risco sua vida nesse trabalho no campo, no 
meio de conflitos; alguns entre aqueles que ocupavam a terra e 
aqueles que queriam ocupá-la; alguns com forças policiais. Estivemos 
presentes sempre. Muito obrigado. 

O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, Srs. Deputados 
Padre João, Gustavo Valadares, João Leite, Paulo Piau, Weliton 
Prado e André Quintão, ouvi com atenção suas palavras de estímulo, 
de apoio, de amizade e de carinho para comigo. Obviamente estou 
consciente da enorme responsabilidade que o Governador Aécio 
Neves nos entrega, mas também tenho consciência de que, com a 
ajuda de cada um de vocês - e preciso, quero e necessito da ajuda de 
todos os parlamentares desta Casa, principalmente daqueles que têm 
compromisso com a vida do homem do campo -, faremos um bom 
trabalho. 

Sabemos muito bem que o dever de assentar as famílias é do 
governo federal, mas ontem o Governador Aécio Neves já determinou 
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que esses assentamentos tenham infra-estrutura necessária para 
que as famílias possam buscar o desenvolvimento e a prosperidade. 
Vamos dar condições àquelas pessoas de alcançarem dignidade para 
criarem suas famílias. É isso o que o Estado deve fazer e fará. 
Mobilizaremos todas as forças vivas de Minas Gerais. 

Deputado Weliton Prado, com certeza, com o apoio desta Casa, 
buscaremos mais recursos, porque este Governo, com grande 
responsabilidade, equilibrou o déficit público e agora possui recursos 
para investir. Portanto, acredito que o Governador Aécio Neves 
determinará à sua área financeira que destine os recursos 
necessários para cumprirmos o enorme desafio que colocou sob 
nossa responsabilidade, e que muito nos honra. 

Precisarei muito da ajuda da Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial, tão bem dirigida pelo Deputado Padre João, uma 
pessoa comprometida com a vida dos trabalhadores rurais. No 
gabinete da Secretaria, precisarei muito que me visitem, 
principalmente para as críticas. Sempre buscarei ajuda aqui, pois é 
neste Parlamento, síntese do povo mineiro, que buscamos as 
inspirações e a verdade do que existe no interior. Em busca da 
verdade e da justiça e sob as determinações do Governador Aécio 
Neves, com certeza faremos um bom trabalho na Secretaria. Preciso, 
necessito, portanto, peço a cada um que me ajude nessa missão. 
Obrigado. Deus lhes pague. 

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 
extraordinária de amanhã, dia 30, às 9 horas, nos termos do edital de 
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 
horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

• - Sem revisão do orador. 

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 30/3/2006 

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Célio Moreira 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 ª Parte: Ata - 2' Parte 

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e 
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Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Elmiro 
Nascimento; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 
2.357/2005; aprovação na forma do vencido em 1 º turno; declaração 
de voto - Discussão, em 1 º turno, do Projeto de Lei nº 1.625/2004; 
apresentação do Substitutivo nº 1; encerramento da discussão; 
encaminhamento do substitutivo com o projeto à Comissão de 
Turismo - Discussão, em 1 º turno, do Projeto de Lei nº 1.904/2004; 
aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão, em 1 ºturno, do Projeto de . 
Lei nº 1.917/2004; aprovação com as Emendas nºs 1 a 3 - Discussão, 
em 1 º turno, do Projeto de Lei nº 2.915/2006; aprovação com as 
Emendas nºs 1 a 3 - Discussão, em 1 º turno, do Projeto de Lei nº 
2.920/2006; aprovação - Questão de ordem - Discussão, em 1 º turno, 
do Projeto de Lei nº 3.005/2006; apresentação da Emenda nº 1; 
encerramento da discussão; encaminhamento da emenda com o 
projeto à Comissão de Administração Pública - Questões de ordem -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem as Deputadas e os Deputados: 
Mauri Torres- Rêmolo Aloise- Fábio Avelar- Antônio Andrade- Luiz 

Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Alencar da Silveira Jr. - Ana 
Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio 
Júlio - Biel Rocha - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende -
Ermano Batista - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares -
lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Kangussu - Maria 
Olívia - Maria Tereza Lara - Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre 
João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto 
Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa Sebastião Helvécio Vanessa Lucas - 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 
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mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2Q-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1ª Parte 
Ata 

- O Deputado Elmiro Nascimento, 32-Secretário, nas funções de 2º-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é 
aprovada sem restrições. 

2ª Parte (Ordem do Dia) 
2ª Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, passa-se à 
2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, uma vez que não há matéria a 
ser apreciada na 1 ª Fase. 

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

reunião os vetos às Proposições de Lei nºs 16.798, 16.81 O, 16.870 e 
16.882, os Projetos de Resolução nºs 1.837/2004 e 2.285/2005 e o 
Projeto de Lei nº 2.796/2005, apreciados na reunião extraordinária 
realizada ontem, à noite. 

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

Nascimento solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo 
que o Projeto de Lei nº 2.916/2006 seja apreciado em último lugar. Em 
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.357/2005, do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a oferecer 
garantia ou contragarantia à Companhia Energética de Minas Gerais -
Cemig - e às suas subsidiárias integrais, mediante alteração da Lei nº 
8.655, de 18/9/84, e dá outras providências. 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. Está, portanto, aprovado, em 2° 
turno, o Projeto de Lei nº 2.357/2005 na forma do vencido em 12 turno. 
À Comissão de Redação. 

Declaração de Voto 
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O Deputado Padre João - Embora tenhamos votado, recebemos 

a notícia de que houve um aumento de 5% na conta de luz, que 
vigorará a partir da primeira semana de abril. 

Infelizmente, percebemos que vários colegas usaram a tribuna para 
questionar os lucros vultosos dos bancos. Reconheço que esse lucro 
faça parte da natureza de qualquer instituição financeira, mas será 
que faz parte da natureza da Cemig, que também bateu recorde de 
arrecadação? 

Consideramos esse aumento de certa forma abusivo, sobretudo as 
taxas cobradas dos usuários mais pobres. Essa arrecadação é 
desigual e injusta, já que grandes empresas são beneficiadas com 
uma grande diferença na cobrança dessa tarifa. 

Ficamos indignados com essa situação, embora tenhamos votado 
favoravelmente, no intuito de facilitar os trabalhos da Cemig, que se 
consorcia com outras grandes empresas, como a Vale do Rio Doce, 
na construção das usinas hidrelétricas, e que deveria ter como 
objetivo principal o serviço social. Infelizmente, vem praticando a 
desapropriação, sem levar a sério o reassentamento das famílias 
atingidas por barragens. Por isso, chegam à Capital várias pessoas 
atingidas diretamente pela Cemig. 

Há casos complicados, como o desaparecimento do João Caetano 
no consórcio de Candonga. Até hoje não tivemos nenhuma notícia 
desse homem, que desapareceu no canteiro de obras da hidrelétrica 
construída a partir desse consórcio da Cemig e da Vale do Rio Doce. 
Obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 1 º turno, do Projeto de Lei nº 
1.625/2004, do Deputado George Hilton, que acrescenta parágrafo 
único ao art. 5º da Lei nº 11 .393, de 6/1/94, com alterações da Lei nº 
12.281, de 31/7/96, que cria o Fundo de Incentivo à Industrialização -
Find - e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Turismo opina pela 
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. 

-Vem à Mesa: 
SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.625/2004 

Altera a Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1º- O "caput" e o§ 2º do art.13 da Lei nº 15.981, de 16 de 

janeiro de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 13 - O Poder Executivo regulamentará esta lei. 
( ... ) 
§ 2º - Permanecerão em vigor, até 31 de dezembro de 2006, as 

normas dos seguintes diplomas legais. para uso restrito nas regras de 
transição necessárias à disciplina dos contratos e dos pedidos de 
financiamento referidos no § 1 º:". 

Art. 2º - O art. 16 da Lei nº 15.981, de 2006, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 16 - Ficam revogadas: 
I - a partir de 31 de dezembro de 2006: 
a) a Lei nº 11.393, de 6 de janeiro de 1994; 
b) a Lei nº 11.395, de 6 de janeiro de 1994; 
c) a Lei nº 12.228, de 4 de julho de 1996; 
d) a Lei nº 12.281, de 31 de julho de 1996; 
e) a Lei nº 13.431, de 28 de dezembro de 1999; 
f) a Lei nº 15.015, de 15 de janeiro de 2004; 
g) a Lei nº 15.016, de 15 de janeiro de 2004; 
li - a partir da publicação desta lei, a Lei nº 14.168, de 1 O de janeiro 

de 2002. 
Parágrafo único - Os fundos constantes nas alíneas "a", "b" e "c" do 

art. 3°, extintos conforme o inciso I do "caput" deste artigo, terão seus 
respectivos patrimônios incorporados ao Findes, incluindo os direitos 
creditórios decorrentes dos contratos de financiamento em vigor em 
31 de dezembro de 2006, assim como suas obrigações de liberação.". 

Art. 3º - O disposto no art. 14 da Lei nº 15.981, de 2006, aplicar-se-á 
no exercicio de 2006. 

Art. 4º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 28 de março de 2006. 
George Hilton 
Justificação: O Projeto de Lei nº 1.625/2004 objetiva alterar a Lei nº 

11.393, de 6/1/94, modificada pela Lei nº 12.281, de 31/7/96, que trata 
do Fundo de Incentivo à Industrialização - Find. Ocorre que as citadas 
normas legais foram revogadas pela Lei nº 15.981, de 16/1/2006, que 
criou o Findes. Diante disso, apresentamos este substitutivo, que visa 
a adequar disposições da Lei nº 15.981, que criou o Findes, Fundo 
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que consolidou os programas do Fundo de Incentivo à 
Industrialização - Find -, do Fundo de Desenvolvimento de Indústrias 
Estratégicas - Fundiest - e do Fundo de Desenvolvimento Minero-
Metalúrgico - FDMM -, beneficiando empreendimentos de diversos 
setores estratégicos da economia mineira, como o industrial, o 
agroindustrial, o comercial e o de serviços a eles vinculados. 

Quando da tramitação do projeto de lei que deu origem à citada lei, 
não foi criado um adequado período de transição entre a vigência dos 
Fundos antigos e a entrada em vigor do novo Fundo, com novas 
regras. Isto poderia levar à necessidade de reapresentação dos 
projetos em andamento com um novo formato, apenas para atender à 
regulamentação do novo Fundo. O substitutivo que apresento tem por 
objetivo criar esse período de transição. 

O Sr. Presidente- Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 
Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um 
substitutivo do Deputado George Hilton, que recebeu o nº 1, e que, 
nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o 
substitutivo com o projeto à Comissão de Turismo para parecer. 

Discussão, em 1 º turno, do Projeto de Lei nº 1.904/2004, do 
Deputado Doutor Viana, que dispõe sobre a política estadual de 
prevenção, o diagnóstico e o tratamento da hipertermia maligna no 
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 
1, que apresenta. As Comissões de Saúde e de Fiscalização 
Financeira opinam pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, 
apresentada pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não 
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, 
salvo emenda. 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. Está, portanto, aprovado, em 1 º 
turno, o Projeto de Lei n' 1.904/2004 com a Emenda nº 1. À Comissão 
de Saúde. 

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei n' 1.917/2004, da 
Deputada Ana Maria Resende, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 
realização periódica de assepsia nos tanques de areia utilizados por 
clubes, parques e estabelecimentos de ensino públicos e particulares 
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nas atividades esportivas ou de recreação no Estado de Minas 
Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto com as Emendas nºs 1 a 3, que apresenta. As Comissões de 
Saúde e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto 
com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Justiça. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Em votação, as Emendas nºs 1 a 3. 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 
1.917/2004 com as Emendas nºs 1 a 3. À Comissão de Saúde. 

Discussão, em 1 º turno, do Projeto de Lei nº 2.915/2006, do 
Governador do Estado, que fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 
1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça, e 
com as Emendas nºs 2 e 3, que apresenta. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a 
Emenda nº 1, da Comissão de Justiça, e com as Emendas nºs 2 e 3, 
da Comissão de Administração Pública. Em discussão, o projeto. Não 
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, 
salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, 
as Emendas nºs 1 a 3. 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 2.915/2006 com 
as Emendas nºs 1 a 3. À Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 1 º turno, do Projeto de Lei nº 2.920/2006, do 
Governador do Estado, que altera o art. 8º da Lei nº 9.266, de 18/9/86, 
e o Anexo XLII da Lei Delegada nº 39, de 3/4/98 - reajuste do valor da 
gratificação de horas-vôo devida aos ocupantes dos cargos de 1 º-
Oficial de Aeronave, Comandante de Avião, Piloto de Helicóptero e 
Comandante de Avião a Jato. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação projeto. 
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Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À 
Comissão de Administração Pública. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, público presente nas galerias, telespectadores da TV 
Assembléia, o assunto que nos traz a esta tribuna hoje é a situação do 
Poder Judiciário em nosso Estado e em nosso país, bem como a 
análise do caso específico da Juíza da Comarca de Esmeraldas. 

Comecemos, então, a relatar os graves fatos envolvendo a 
magistrada Maria José Starling, da mencionada Comarca. No final do 
ano de 2003, a Comissão de Direitos Humanos desta Casa foi 
procurada por cidadãos que se diziam vítimas e testemunhas de 
várias práticas delituosas cometidas pelo então Delegado de Política 
da Comarca de Igarapé, Marco Túlio Fadei, hoje condenado em 
segunda instância pela Justiça Estadual, pelo crime de tortura. Diga-
se de passagem, a maior pena dada no País a um crime dessa 
natureza. Esclareça-se que o ex-Delegado foi exonerado do cargo 
pela Polícia Civil. As ações penais que culminaram com a condenação 
do ex-policial civil são oriundas de denúncias oferecidas pelo 
Ministério Público. Causou estranheza e perplexidade a esta 
Comissão, à época, bem como a toda a sociedade, quando, no 
decurso das mencionadas ações, depois de decretada a prisão 
preventiva de Marco Túlio Fadei, e mesmo com o indeferimento de 
reiterados pedidos de "habeas corpus", a mencionada Juíza da 
Comarca de Esmeraldas, Maria José Starling, em um domingo, no 
início de fevereiro de 2004, por volta das 24 horas, meia-noite, foi 
acionada com um pedido de revogação da medida, e, após arvorar-se 
da condição de Desembargadora, determinou a reversão da prisão 
preventiva do ex-Delegado. Felizmente, a atitude absurda, ilegal, 
arbitrária e incoerente da magistrada foi oportunamente revista pelo 
egrégio Tribunal de Justiça. Contudo, o mais grave é que tomamos 
conhecimento, após o citado episódio, de que as relações entre a 
Juíza e Marco Túlio Fadei eram antigas, da época em que ele era 
titular da delegacia de Betim. Pois bem, os fatos narrados acima de 
forma sucinta foram objeto de uma representação que encaminhamos, 

'----------~------_____. 
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à época, à Corregedoria de Justiça do Estado de Minas Gerais e à 
Procuradoria-Geral de Justiça. 

O caso de envolvimento da aludida Juíza com um ex-Delegado 
criminoso, torturador e suspeito de vários outros crimes, felizmente 
recolhido na Penitenciária Nélson Hungria, foi apenas o primeiro 
momento do qual tomamos conhecimento de práticas. irregulares e 
abomináveis da magistrada Maria José Starling. Logo, vários 
moradores de Esmeraldas nos procuraram para relatar outras 
situações esdrúxulas nas quais foram vítimas de perseguição por 
parte da Juíza. Representamos, então, novamente naquelas ocasiões, 
ao Ministério Público e à própria Corregedoria de Justiça, solicitando 
investigação e apuração dos fatos que nos eram narrados. Só para 
exemplificar, destacamos o caso da servidora do Poder Judiciário da 
Comarca de Esmeraldas, Sra. Reinéria Maria Campolina, que, com 
seu marido, também servidor do Poder Judiciário local, são 
perseguidos desde o ano de 2000 pela Juíza Maria José Starling e 
estão afastados de sua atividades laborativas por determinação da 
magistrada. É interessante que foram absolvidos no Tribunal de 
Justiça, recebem integralmente o seu salário, e a Juíza não permite 
que entrem no fórum de Esmeraldas. 

Estão recebendo. O Desembargador que atuou no caso e os 
absolveu foi o Desembargador Gudesteu Biber Sampaio, conhecido 
por suas posições duras em relação a erro de servidor. 

Outro exemplo é o do ilustre advogado da Comarca de Esmeraldas 
Dr. Silvério Cândido de Oliveira, irmão do também elogiável 
Presidente da OAB-MG, Dr. Raimundo Cândido Júnior, que nos 
relatou inúmeros embates com a reclamada. Destaque-se que ele 
sempre acionou e representou junto ao órgão corregedor do 
Judiciário, requisitando medidas em relação à postura profissional e 
pessoal de Maria José Starling. 

O que mencionamos até agora talvez não seja o que é de mais 
grave que ficamos sabendo a respeito da Juíza. Temos conhecimento 
de já ter vigorado e estar sob investigação dos órgãos competentes, 
como a Polícia Civil e a Corregedoria, a existência de um esquema de 
negociação e venda de carteiras para Comissários de Menores na 
Comarca de Esmeraldas. As normas e regras estabelecidas pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio de sua 
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Corregedoria, para a concessão de carteiras aos voluntários do 
Comissariado de Menores são execradas e desrespeitadas na 
Comarca em comento. Para se ter uma idéia, podemos destacar: o 
número de Comissários ultrapassou em muito o que é estipulado 
pelas regras vigentes. São cerca de 140 Comissários, número 
superior ao de Comissários registrados na Capital mineira, por 
exemplo. Ressalte-se que a população local do Município de 
Esmeraldas é de apenas cerca de 60 mil habitantes. Se as regras da 
Corregedoria fossem seguidas, Esmeraldas só poderia ter 12 
Comissários de Menores, mas tem mais de 140 identificados até 
agora no inquérito da Polícia Civil; outro absurdo é a concessão de 
porte de arma nas carteiras confeccionadas para os Comissários. 
Vários Comissários que prestam serviços na Comarca respondem a 
processos criminais. Para se ter uma idéia, há um caso de denúncia 
de autoria do delito de estupro contra menor. 

Ressaltamos que já acionamos a Corregedoria de Justiça em 
~numeras ocas1oes, com o objetivo de requisitar a adoção de 
providências em relação à conduta e à atuação profissional da 
representante do Poder Judiciário na Comarca de Esmeraldas. 
Infelizmente, em outras ocasiões, os procedimentos investigatórios 
foram arquivados. Atualmente uma sindicância destinada a averiguar 
o caso da venda de carteiras para Comissários de Menores está em 
tramitação. Por diversas vezes, a magistrada pronunciou-se como 
uma pessoa poderosa e possuidora de contatos influentes, razão pela 
qual sente-se intocável. São contatos influentes no Tribunal e até no 
secretariado do governo estadual. 

No ano passado, precisamente no mês de setembro, fizemos um 
contato com a 11 ª Delegacia Distrital-Seccional-Centro, diretamente 
com seu titular, Delegado Pedrinho, a fim de noticiar que tomamos 
conhecimento da receptação do furto de uma máquina de xérox pelo 
Coordenador do Comissariado de Menores da Comarca de 
Esmeraldas, que é o Coordenador atual, Pedro Paulo Aires Pinto. O 
furto ocorreu em julho de 2004, e a constatação de que o Comissário 
a detinha em sua empresa foi feita no mês de dezembro do mesmo 
ano. Porém, os fatos só foram objeto de instauração de inquérito por 
parte da Polícia Civil em 7/7/2005, conforme portaria de tal 
determinação e, portanto, após a nossa solicitação. 
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Em seguida, enviamos pedido de explicação ao Corregedor-Geral 

da corporação policial em referência, a fim de saber se poderia ter 
havido interferência por parte de Maria José Starling, com o objetivo 
de protelar a apuração e a investigação do caso, no afã de proteger o 
citado Comissário. Recebemos a resposta de que não teria havido 
nenhuma intervenção da magistrada e que o atraso na instalação do 
procedimento investigatório - mais de um ano - se devia ao fato da 
escassez de material humano na Delegacia. 

Tomara que, verdadeiramente, não tenha havido nenhum pedido da 
Juiza destinado a garantir a impunidade de Pedro Paulo e que, de 
agora em diante, possamos ser esclarecidos com absoluta 
transparência quanto ao trãmite do inquérito e à sua conclusão. 

Diante da gravidade dos fatos noticiados acerca da representante do 
Poder Judiciário na Comarca de Esmeraldas, decidimos encaminhar 
brevemente uma reclamação contra a Juiza Maria José Starling ao 
Conselho Nacional de Justiça, criado por meio da Emenda nº 45, de 
2004, à Constituição da República. A competência desse órgão é 
receber reclamações contra membros ou órgãos do Judiciário, 
inclusive seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de 
serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder 
público ou oficializados. Sendo assim, confiamos na adoção de 
alguma providência referente às ocorrências irregulares e 
possivelmente criminosas cometidas por ela. 

Temos a certeza de que se trata de um caso isolado, porquanto a 
maioria absoluta dos membros da magistratura mineira são pessoas 
idôneas, honradas, de conduta ilibada, que nos orgulham muito pela 
postura profissional imparcial e eficiente na tarefa precípua da 
prestação jurisdicional. 

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, continuamos o nosso 
pronunciamento, com o intuito de fazer uma análise genérica acerca 
do Poder Judiciário. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça 
aprovou a Resolução nº 7/2005, que veda a prática do nepotismo. 

Obviamente, nossa posição é contrária ao nepotismo; porém 
entendemos que a questão foi tratada de maneira hipócrita e 
explorada de modo exagerado pelos meios de comunicação, já que se 
atribuiu quase unicamente ao Poder Judiciário a responsabilidade por 
contratações vinculadas a parentesco. O certo é que o combate a 
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esse tipo de prática deveria ser estendido também ao Poder 
Legislativo e ao Poder Executivo, uma vez que são Poderes em que 
também se constata tal tipo de favoritismo com muita freqüência. 
Apesar do pronunciamento de um Deputado sobre o Poder Executivo, 
nenhuma linha foi publicada pela imprensa no dia seguinte. 

Não aceitamos a execração do Judiciário, tendo em vista que é 
nítida a tentativa de enfraquecimento desse Poder e sua 
transformação em bode expiatório, ou seja, pouco importa se em 
outras esferas estaduais o nepotismo seja prática costumeira. O 
importante é o entendimento do senso comum de que o artifício do 
favorecimento da contratação de parentes seja abolido, quando se 
estipula uma regra específica, como, no caso, a instituída pelo 
Conselho Nacional de Justiça; é muito claro, porém, que a questão 
merece ser abordada mais profundamente, porque é preciso tratá-la 
com maior seriedade e menos interesses obscuros, como o de 
enfraquecimento de um Poder constituído, de suma importância para 
a construção do Estado Democrático de Direito. 

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, manifesto a nossa solidariedade 
a servidores do Poder Executivo que tiveram seus nomes expostos 
publicamente, como se fossem verdadeiros marajás do poder público. 
Muitos passaram por constrangimentos, situação que não foi diferente 
da enfrentada por servidores desta Casa. Pelo fato de meia dúzia ou 
uma dúzia receber mais que o teto, pareceu que todos os servidores 
do Legislativo eram "marajás". Muitos servidores do Judiciário 
sofreram verdadeiros constrangimentos públicos, ao terem seus 
nomes divulgados da forma como ocorreu. 

Até não é difícil entender a lógica da tentativa de debilidade das 
instituições essenciais para a garantia dos direitos fundamentais, uma 
vez que prevalece a perversidade da exclusão social como 
mecanismo de sustento do modelo neoliberal. Ao mercado, entendido 
aqui como um ser quase que constituído de poderes sobrenaturais ... 
Aliás, o documento dos Bispos de Puebla, há cerca de 15 anos, 
falava-nos até da idolatria do mercado, como se ele fosse um ente a 
ser idolatrado. "Não interessam a esse mercado com poderes 
sobrenaturais instituições fortes em defesa dos interesses do povo, 
porquanto o essencial é apenas o acúmulo desenfreado de capital, 
sem a mínima consideração por valores que não estejam relacionados 



379 
com ganhos econômicos." 

O ilustre Prol. João Ricardo Dornelles, ao tratar do tema das 
principais bases de sustento das forças neoliberais nos tempos atuais, 
já se posicionou da seguinte forma: "Em um quadro de ruptura dos 
modelos, em que existe uma realidade de crise dos paradigmas ou de 
crise de civilização, as entidades socioculturais macroexistenciais, 
universais ou globais esvaziam-se, dando lugar à busca de novas 
identidades, em um mundo dominado pela ideologia neoliberal, por 
uma economia globalizada de mercado e pela predominância do 
individualismo possessivo. As identidades são reconstruídas nos 
espaços microexistenciais, privados ou particulares". E conclui o 
professor: "São estabelecidas fraturas sociais e culturais que separam 
países, regiões, grupos humanos, etc. E aqui aparece a diferenciação, 
o outro, o diferente como objeto da intolerância". 

Portanto, à ideologia neoliberal muito interessa que o Judiciário seja 
desmoralizado perante a opinião pública. 

Ultimamente, outra questão que tem sido polemizada e certamente 
trazida à baila de maneira muitas vezes pejorativa é a do teto, do 
estabelecimento de limites na percepção da remuneração e subsídio 
dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, como 
preconiza o inciso XI do art. 37 da Constituição da República. O 
assunto tem sido exposto em determinadas situações, como se todos 
os servidores públicos fossem "marajás" e remunerados com valores 
astronômicos. Sabemos que o recebimento de quantias 
remuneratórias exorbitantes no serviço público não é regra, como a 
concepção mercadológica difunde, no intento de valorizar sempre o 
privado em detrimento do público. Agora, que fique claro nosso 
posicionamento totalmente favorável ao teto. Não seríamos 
irresponsável a ponto de defender a falta de um limite razoável de 
gastos dos poderes públicos com o seu pessoal. O abominável é a 
maneira deturpada como o tema vem sendo tratado, como se todos, 
se não a maioria dos servidores públicos, fossem detentores de 
privilégios. É bom mencionar ainda que grande parte dos 
Desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais terão 
perdas ínfimas em seus vencimentos com a adoção do teto, razão 
pela qual é incompreensível o modo como a questão vem sendo 
discutida. 
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É interessante que jornais de circulação nacional estampem 

matérias, como se o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tivesse os 
maiores salários do Brasil, o que é mentira. Sabemos que o 
Desembargador em São Paulo recebe por produção de processo. 
Acaba havendo Desembargadores que têm um "plus" que ultrapassa 
muito os valores de todos os Estados. Pergunto: "por que essa 
imprensa, que é "paulistocêntrica", não aborda isso sobre São 
Paulo?". Seria com receio de tocar o Tribunal de Justiça de São 
Paulo, que tem tido uma ação muito firme, entrando na Justiça em 
todas as denúncias que saem em relação ao Tribunal, muitas vezes 
coagindo a imprensa paulista? Temos, então, de repudiar essas 
manchetes que levam a esse "paulistocentrismo" da imprensa, que 
considero totalmente repudiável. 

Quero ressaltar um trecho do Documento Técnico nº 319 do Banco 
Mundial, intitulado "O Setor Judiciário na América Latina e no Caribe -
Elementos para Reforma", assim transcrito: "Para que qualquer 
sistema proporcione justiça, seus membros devem ser altamente 
qualificados, competentes e respeitar os indivíduos na sociedade. 
Conseqüentemente, mecanismos institucionais adequados devem 
existir para selecionar e manter esses indivíduos na estrutura do 
Judiciário. Tais mecanismos institucionais incluem os processos de 
nomeação, o período de investidura, os níveis salariais e o sistema de 
avaliação". E o mesmo documento do banco apresenta dados 
relativos à média salarial dos Juízes nos seguintes países: Peru -
primeira instância, US$10.740,00; Equador - primeira instância, 
US$12.346,00; Argentina - primeira instância, US$37.749,00; EUA -
jurisdição geral, US$85.699,00. Os dados referentes ao Brasil não são 
apresentados no referido documento, mas certamente não 
ultrapassam a média de nenhum dos países de referência. 

Temos aqui em mãos a Resolução nº 19.978, de 1997, do Tribunal 
Superior Eleitoral, em resposta à Consulta nº 353, do Distrito Federal, 
que conclui que "magistrados e membros dos Tribunais de Conta, em 
razão da submissão à vedação constitucional de filiação partidária, 
estão dispensados de cumprir o prazo de filiação fixado em lei 
ordinária, devendo satisfazer tal condição de elegibilidade até seis 
meses antes das eleições, prazo de desincompatibilização 
estabelecido pela Lei Complementar n' 64/90". O entendimento do 
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TSE beneficia, portanto, os magistrados que sejam pretensos 
candidatos a cargos eletivos, o que leva à conclusão de que certas 
questões são exaustivamente abordadas em ano eleitoral, no intuito 
também de beneficiar aqueles membros da magistratura interessados 
na vitória das urnas. A interpretação do referido Tribunal estende o 
entendimento que já havia sido deflagrado anteriormente em relação 
aos militares. Aqui, faço um destaque: dada essa subserviência ao 
mercado e, em tempos de neoliberalismo, ao mercado financeiro, 
pergunto por que o Supremo está tirando banco e operadora de cartão 
de crédito do Código do Consumidor? Essa subserviência ao mercado 
pelos tribunais superiores, particularmente a questão dos bancos e 
das operadoras de cartões de crédito, é um aspecto que temos de 
pensar dentro daquela preponderância do mercado financeiro. De 
cada US$20,00 que hoje circulam na economia, US$18,00 estão no 
mercado especulativo e só US$2,00 no mercado produtivo. Estranha-
nos essa decisão direcionada dos tribunais superiores do País. Daí a 
tese do Prol. Antõnio Alves de que seria mais correto que os membros 
dos tribunais superiores fossem eleitos, porque são indicados pelo 
mandatário que está no poder. 

Sendo assim, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, queremos findar 
este pronunciamento externando nossa confiança nos Poderes 
constituídos, sobretudo porque confiamos na independência e na 
harmonia entre eles, como preceitua o destacado dispositivo 
constitucional. Os princípios basilares do regime democrático só se 
submetem e se consolidam com a certeza de que as instituições 
estatais estão-se fortalecendo e de que são merecedoras da 
confiança popular. Não é com a fragmentação proposta pelo modelo 
neoliberal que se fará justiça social, não é com a quebra dos 
paradigmas do bem-estar social que se terá uma sociedade menos 
violenta. Ao contrário, urge que sejam revistas as imposições da 
ideologia do neoliberalismo, sob o perigo de não se conseguir mais 
resgatar a paz social, sob o risco iminente que se propugna de um 
retorno aos mais bárbaros mecanismos de sobrevivência. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 1 º turno, do Projeto de Lei nº 
3.005/2006, do Governador do Estado, que altera a Lei Delegada nº 
37, de 13/1/89, e reestrutura a remuneração do pessoal da PMMG. A 
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Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As 
Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira 
opinam pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 3.005/2006 

Acrescente-se ao Projeto de Lei nº 3.005/2006, que altera a Lei 
Delegada nº 37, de 13 de janeiro de 1989, que reestrutura a 
remuneração do pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais, para 
conceder o "auxílio fardamento", o seguinte artigo: 

"Art .... - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa, 
até 30 de maio de 2006, projeto de lei instituindo a gratificação de 
periculosidade, em percentual não inferior a 25% (vinte e cinco por 
cento) da remuneração, aos integrantes das carreiras de policial 
militar, bombeiro militar, policial civil, Agente de Segurança 
Penitenciário e Agente de Segurança Sócio-Educativo.". 

Salas das Reuniões, 30 de março de 2006. 
Weliton Prado 
Justificação: As profissões de policial civil e militar, de bombeiro 

militar, de Agente de Segurança Penitenciário e de Agente de 
Segurança Sócio-Educativo são tipificadas como profissões de risco, 
perigosas. Portanto. fazem seus ocupantes jus ao adicional de 
periculosidade, definido nos termos da Constituição Federal. 

"Art. 7º- ( ... ) 
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, 

insalubres ou perigosas, na forma da lei". 
A Constituição Estadual também já assegura a gratificação por 

periculosidade aos servidores civis e militares do Estado: 
"Art. 31 - ( ... ) 
§ 6º - Fica assegurado ao servidor público civil o direito a: 
111 - adicional de remuneração para as atividades penosas, 

insalubres ou perigosas". (Artigo com redação dada pelo art. 3º da 
Emenda à Constituição nº 57, de 15/7/2003.) 

"Art. 39- ( ... ) 
§ 11 -Aplica-se ao militar o disposto nos§§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do 

art. 31 e nos §§ 4º, 5º, 6º e 7º do art. 36 desta Constituição e nos 
incisos VI, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX do art. 7º da Constituição da 
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República". (Parágrafo com redação dada pelo art. 2º da Emenda à 
Constituição nº 57, de 15/7/2003.) 

Contudo, esses dispositivos não estão regulamentados e, por isso, 
os agentes públicos da área de segurança não percebem, 
injustamente, a gratificação de atividades perigosas. 

Diversos Estados da Federação, como Rio de Janeiro, Espírito 
Santo e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal, reconhecem de 
fato e de direito, a gratificação periculosidade aos profissionais da 
segurança pública, em percentual que chega a 230% da 
remuneração. 

Não resta dúvida, portanto, da juridicidade, da legalidade ou da 
constitucionalidade de tal dispositivo que visa reparar a injustiça 
cometida contra os servidores das Polícias Civil e Militar e do Corpo 
de Bombeiros de Minas Gerais. 

Além disso, durante a greve dos policiais civis e militares de junho 
de 2004, foi acordado entre as lideranças dos grevistas e do governo, 
a concessão do adicional de periculosidade que, entretanto, foi vetada 
pelo governador Aécio Neves, em face da negociação de uma nova 
proposta de reajuste. 

Queremos aproveitar a tramitação do projeto que assegura "auxílio 
fardamento" aos profissionais da segurança pública do Estado, para 
determinar um prazo para que o Poder Executivo encaminhe à 
Assembléia Legislativa esse projeto de lei, com vistas a melhorar a 
remuneração das categorias do grupo de Defesa Social do Estado de 
Minas Gerais, razão pela qual, a gratificação de, pelo menos, 25% é 
mais do que necessária. 

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres colegas à 
aprovação desta emenda ao Projeto de Lei nº 3.005/2006. 

O Sr. Presidente- Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 
Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto 
uma emenda do Deputado Weliton Prado, que recebeu o nº I, e que, 
nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha a 
emenda com o projeto à Comissão de Administração Pública para 
parecer. 

Questões de Ordem 
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, trata-se de um projeto 

muito importante e que diz respeito ao auxílio-fardamento. 
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Gostaria de parabenizar as associações representativas dos 

policiais civis e militares, do Corpo de Bombeiros e, de forma especial, 
a atuação do Deputado Sargento Rodrigues, representante da 
categoria nesta Casa. Essa era uma antiga reivindicação. 

Apresentei uma emenda muito simples ao projeto do auxílio-
fardamento, para que, no máximo até o dia 30 de maio, o Governador 
do Estado, Sr. Aécio Neves, envie para a Assembléia Legislativa um 
projeto de lei instituindo o auxílio-periculosidade. É muito simples, 
estou apenas definindo um prazo ao Governador. Aliás, os 
representantes dos policiais civis e militares e do Corpo de Bombeiros 
disseram que isso fez parte de um acordo com o governo para 
encerrar a greve deflagrada há algum tempo. Já existe um acordo, e 
ele deve ser cumprido. 

Nesse sentido, apresentei uma emenda para garantir uma data, fixar 
um limite para que o governo do Estado envie o projeto do auxílio-
periculosidade, em benefício dos policiais civis e militares, do Corpo 
de Bombeiros e dos Agentes Penitenciários. Isso é mais do que justo. 

Se os policiais não merecerem o auxílio-periculosidade, nenhuma 
outra categoria merece. Apenas durante a gestão do Governador 
Aécio Neves, mais de 100 policiais foram mortos. Até os carteiros têm 
auxílio-periculosidade. Digo isso não para denegrir a profissão de 
carteiro - muito pelo contrário, admiro o seu trabalho e acho que a sua 
remuneração deve ser melhorada -, mas para que esse auxílio seja 
estendido aos policiais. 

A situação é muito injusta. Aliás, a própria Constituição Federal e 
também a Constituição do Estado já estabelecem esse auxílio. 
Estados como o Rio de Janeiro e vários outros, e também o Distrito 
Federal, já concederam o auxílio-periculosidade aos policiais. E o 
Estado de Minas ainda não. 

Aliás, assinei uma solicitação, um requerimento do Deputado 
Sargento Rodrigues, endereçado ao Governador, para que ele envie o 
auxílio-periculosidade a esta Casa. 

No entanto, a possibilidade de aprovação da nossa emenda é muito 
melhor, porque, caso ela seja aprovada, o Governador terá uma data 
limite - 30 de maio - para enviar o referido projeto. Ele vai ser obrigado 
a enviá-lo até essa data, da mesma forma como fizemos com o 
projeto das tabelas salariais dos servidores da educação, graças à 
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mobilização de gestão do nosso bloco. Estabelecemos uma data-
limite, e o Governador teve de enviar as tabelas para esta Casa. 

É muito importante que uma data seja definida. Chega de enrolação, 
de embromação, de novela ou blablablá. Vamos definir de uma vez 
por todas. Então, até o dia 30 de maio, se a nossa emenda for 
aprovada, o Governador terá de enviar o auxílio-periculosidade a esta 
Casa. Aqui, com certeza, vamos discuti-lo e aprová-lo. 

É necessário que a comissão tenha sensibilidade para aprovar essa 
emenda, tão importante. Não se trata só de um direito dos servidores, 
mas de um dever do Estado. 

É grande o número de policiais que tombaram nos últimos anos, 
morreram justamente por falta de colete, armamento, ou pelo fato de 
serem policiais. Acho muito importante garantirmos a aprovação do 
auxílio-periculosidade e fazermos justiça a essa categoria que, às 
vezes, faz das tripas coração para defender a população, sem 
recursos, sem estrutura, sem condições mínimas de trabalho. 

O Deputado Antônio Júlio falou sobre o Município que ele visitou: ao 
invés de o policial atirar, tem de mandar o revólver 38 na cabeça do 
bandido, porque todos estão enferrujados, e corre-se o risco de a bala 
não sair. Essa é a situação. O Prefeito, o poder público municipal tem 
de garantir estrutura para os policiais, porque eles não têm como 
rodar, não têm combustível nem como pagar aluguel, energia, água. 

Sr. Presidente, apresentamos essa emenda de auxílio-
periculosidade, para que o governo envie até o dia 30 de maio ... 
Esperamos aprovar essa emenda na comissão e que esse auxílio-
periculosidade se transforme em realidade, deixando de ser apenas 
um sonho, uma bandeira de luta de todas as entidades da categoria. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, gostaria de fazer o encaminhamento, primeiramente 
agradecendo a postura do Deputado Durval Ângelo quando da 
votação do Projeto de Lei nº 2.915, do efetivo do Corpo de Bombeiros. 
O Deputado também tinha uma emenda, apresentada ainda em 1º 
turno, mas que certamente iria atrapalhar a tramitação desse projeto, 
porque a votação seria adiada. Com o recebimento da emenda, o 
projeto iria para a Comissão de Administração Pública, para parecer. 
Conversei com o Deputado Durval Ângelo, e este, num gesto de muito 
boa-vontade, ficou de apresentar a emenda na comissão, onde 
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teríamos a oportunidade de conversar com o Deputado Alberto 
Pinto Coelho, Líder do Governo nesta Casa, e com o Cel. Honorato 
Ameno, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, para verificarmos 
como acolher, pelo menos parcialmente, a emenda ao projeto 
apresentada pelo Deputado Durval Ângelo. 

O projeto da lei de efetivo do Corpo de Bombeiros foi aprovado em 
1 º turno, e eu tive a satisfação de ter sido o relator da matéria. 

Em que pesem às alegações do Deputado Weliton Prado, que me 
antecedeu, quero agradecer os elogios, mas permito-me discordar 
dele. A emenda apresentada por ele, da mesma forma, 
insistentemente, solicitamos que a retirasse neste momento, em 1 º 
turno, para apresentá-la na comissão, porque, de qualquer forma, 
esse projeto receberá a emenda e será encaminhado à Comissão de 
Administração Pública, para parecer. 

Quero dizer ao Deputado Weliton Prado que a emenda dele retardou 
a aprovação do Projeto de Lei nº 3.005/2006, que trata do pagamento 
da gratificação, do abono-fardamento e uniforme para os policiais civis 
e militares, bombeiros e Agentes Penitenciários. 

Sr. Presidente, o texto da lei prevê o pagamento em abril. Todos os 
policiais e bombeiros militares, Agentes Penitenciários e policiais civis 
estão aguardando a aprovação dessa lei nesta Casa ansiosamente, 
para o que o Governador tenha a tranqüilidade de assiná-la, já que foi 
feita a previsão orçamentária do pagamento em abril. 

Quero dizer da minha tristeza em não ter conseguido convencer o 
Deputado Weliton Prado a apresentar a emenda em comissão. Não 
que ele não possa apresentá-la - o Deputado tem livre iniciativa de 
apresentar emenda -, mas que pudesse fazê-lo em um segundo 
momento, na Comissão de Administração Pública, para que o projeto 
pudesse ser aprovado em 1 º turno. O Projeto de Lei nº 3.005/2006, do 
Governador do Estado, só não pôde ser aprovado em 1 º turno por 
isso. Esse projeto, que trata do abono-fardamento e uniforme para 
essas categorias, só não foi aprovado em 1 º turno, infelizmente, por 
causa da emenda que o Deputado Weliton Prado apresentou. 

Quero mais uma vez deixar claro que, por outro lado, o companheiro 
Deputado Durval Ângelo foi sensível ao nosso apelo, e a lei de efetivo 
dos bombeiros já foi aprovada em 1 º turno. É bom deixarmos claro por 
que levantamos essa questão: primeiro porque a emenda dele não 
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teria nenhum prejuízo em ser apreciada, já que o Regimento 
permite ao Deputado apresentar em 1 º turno, em 2º turno, na 
comissão, ou até mesmo por meio de acordo de Líderes na discussão 
em 2º turno. 

Temos um documento, assinado pelo próprio Deputado Weliton 
Prado, e estamos, há dois meses, colhendo assinaturas. Setenta 
parlamentares já o assinaram. Trata-se de um ofício ao Governador 
do Estado, solicitando-lhe que envie o projeto de lei prevendo o 
pagamento do adicional por atividade de risco, mais conhecido como 
adicional de periculosidade. 

Ocupamos a tribuna desta Casa insistentemente para falar da morte 
dos nossos policiais, do enfrentamento diário a que se submetem no 
combate ao crime. É praticamente vontade da totalidade dos 
Deputados desta Casa o encaminhamento do projeto pelo 
Governador, uma vez que conta com o apoio de 70 parlamentares. 

Nós, como representantes do segmento da segurança pública, não 
só do ponto de vista macro, como também dos servidores da área de 
segurança pública, entendemos dessa forma. Temos, dessa maneira, 
obtido avanços com o Governador Aécio Neves. 

A proposta do abono-fardamento, em que foi apresentada uma 
emenda pelo Deputado Weliton Prado, retardando sua aprovação em 
1 º turno, foi fruto de duas audiências deste Deputado com o 
Governador. O Governador, de forma sensível, corrigiu uma injustiça 
que ocorria há muitos anos. Há sete anos, os Soldados e Cabos, que 
tinham o direito de receber as peças básicas de fardamento, não as 
estavam recebendo. E o Governador fez mais: enviou um projeto de 
lei, instituindo o pagamento, em espécie, para que tenham liberdade 
de comprar seu uniforme em qualquer casa do ramo. Além disso, 
estendeu o benefício do Soldado ao Coronel, do Agente de Polícia ao 
Delegado-Geral de Polícia, a todos os Agentes Penitenciários. 
Acredito que, com esse documento assinado, o Governador, com sua 
sensibilidade e visão de estadista, acolherá nosso pedido, enviando o 
projeto. 

Agradeço ao Presidente pela atenção e paciência, dizendo-lhe que, 
infelizmente, houve um atraso na votação, em 1 º turno, do projeto de 
lei que cria o abono-fardamento e uniforme. 

O Deputado Domingos Sávio - Presidente, solidarizo-me com as 
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palavras do Deputado Sargento Rodrigues, a elas acrescentando 
alguns dados importantes, para que deles tomem conhecimento os 
que nos acompanham nesta Assembléia ou em casa, em especial os 
nossos valorosos policiais e bombeiros militares, os Agentes 
Penitenciários e demais companheiros da Polícia Civil, que se 
interessam pela agilização desse projeto. Sabemos da falta que faz, 
no bolso do trabalhador, algo que é esperado há tanto tempo. 

O Deputado Sargento Rodrigues, batalhador pela causa, já que 
sente de perto a dificuldade sofrida pelos militares, é nosso 
companheiro nessa luta. A vida, às vezes, é curiosa no que tange à 
forma como as pessoas agem politicamente. 

O Deputado Sargento Rodrigues nos trouxe a preocupação de que o 
projeto, no trâmite normal, poderia demorar. Fizemos, então, uma 
reunião extraordinária. A Comissão de Administração Pública tinha 
como relator o Deputado Sargento Rodrigues. Como Presidente da 
Comissão de Fiscalização Financeira, juntamente com o Deputado 
Sargento Rodrigues, convocamos uma reunião, especificamente para 
fazer um parecer. Assumi a relataria. Num mesmo momento, numa 
mesma sala, num gesto muito claro de compromisso, mostramos o 
compromisso da Assembléia com nossas forças de segurança. Em 
regime de urgência, numa reunião extraordinária, aprovamos a 
matéria na Comissão de Administração Pública e, simultaneamente, 
na Comissão de Fiscalização Financeira. Tínhamos uma esperança 
muito grande de aprovar hoje esse projeto. A verdade é que se trata 
de uma reivindicação de todos nós. A gratificação de periculosidade é 
um desejo de todos nós. O Deputado Sargento Rodrigues vem 
lutando por isso. Ele já fez inúmeros discursos, já foi várias vezes ao 
Governador e está passando uma lista, de maneira obstinada, para 
que possamos obter a aprovação dos 77 Deputados. Essa lista 
reivindica o envio a esta Casa de um projeto estabelecendo o abono-
fardamento. Naturalmente, ele vai conseguir as 77 assinaturas. Já 
assinamos a reivindicação. A Liderança do Governo também já a 
assinou. A Oposição já a assinou. Este é o caminho constitucional. Os 
Deputados sabem que, se dependesse de a Assembléia legislar ou 
emendar, com certeza já o teria feito. Mas a matéria tem um impacto 
econômico. A própria Constituição é clara em relação a isso. Na 
minha opinião, protelar a votação em 1 º turno, a votação do abono-

c__ ______ (ZS) ______ __, 



389 
fardamento é um grande equívoco, um desserviço à classe dos 
policiais. Essa emenda, se tivesse possibilidade de prosperar, já teria 
prosperado. Mas ela fatalmente vai ser barrada na questão da 
inconstitucionalidade. Vamos perder mais tempo. A categoria vai ficar 
prejudicada. Acredito que temos de persistir na luta para aprovar esse 
projeto o mais rápido possível. 

Diante do que expus, quero registrar que, se alguma coisa depender 
deste Deputado, estarei pronto para dar essa contribuição. Já 
esgotamos a possibilidade de debater a matéria. 

Solicito, diante da falta de quórum, o encerramento, de plano, da 
reunião. 

Encerramento 
O Sr. Presidente (Deputado Célio Moreira) - A Presidência verifica, 

de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e 
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a 
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já 
publicada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 5' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 29/3/2006 
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas 

Cecília Ferramenta e Maria Olívia e os Deputados Paulo Cesar, 
Carlos Gomes e Biel Rocha, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Cesar, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
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. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem 
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do 
Deputado Carlos Gomes, em que solicita seja realizada audiência 
pública, na cidade de Conselheiro Lafaiete, com a finalidade de se 
discutirem a integração e o desenvolvimento regional dos Municípios 
do Circuito Turístico Estrada Real e do Circuito Turístico Vilas e 
Fazendas, com os convidados que menciona. Cumprida a finalidade 
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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, 31 de março de 2006. 
Paulo Cesar, Presidente- Carlos Gomes- Biel Rocha. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

2.930/2006 
Comissão de Segurança Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o Projeto de Lei nº 

2.930/2006 visa declarar de utilidade pública a Associação de 
Proteção e Assistência aos Condenados de Campo Belo - Apac -
Campo Belo- MG, com sede nesse Município. 

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

Fundamentação 
Os trabalhos da Associação têm por objetivo a recuperação integral 

dos sentenciados, presidiários e egressos dos presídios da Comarca 
de Campo Belo, por meio de parceria com as autoridades judiciárias e 
policiais. Ela oferece-lhes, além do mais, assistência médica, 
educação, apoio moral e espiritual. 

Todos os serviços são prestados gratuita e permanentemente, de 
maneira a garantir aos reclusos direitos assegurados por lei. 

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de 
utilidade pública. 

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

nº 2.930/2006 em turno único. 
Sala das Comissões, 31 de março de 2006. 
Leonardo Moreira, relator. 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 5 DE ABRIL DE 2006 

ATAS 
ATA DA 4' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, 

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4' SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA, EM 21/3/2006 
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada 

Elisa Costa e o Deputado Alencar da Silveira Jr., membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Alencar da Silveira Jr., 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 é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a debater a desoneração das tarifas de transporte 
público e a obter informações sobre o Projeto Meia Tarifa, que 
propicia a redução final do valor das passagens, e comunica o 
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Diniz 
Lopes dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Mauá (SP), e 
Nourival de Souza Resende Filho, Presidente do Conselho Regional 
de Contabilidade de Minas Gerais, publicados, respectivamente, no 
"Diário do Legislativo" de 14 e 19/3/2006. O Presidente acusa o 
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os 
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.758, 2.897 e 2.902 a 
2.905/2005, em turno único (Deputada Jô Moraes). A Presidência 
interrompe a 1' Parte da reunião para ouvir os seguintes convidados: 
Jussara Bellavinha, Diretora de Desenvolvimento e Implantação de 
Projetos da BHTRANS; Nelson Alves Santiago, Diretor de Transporte 
Metropolitano do DER; Hildan de Godoy, Chefe da Divisão Técnica do 
DER; Eva Lanski, Chefe da Divisão da Controle do DER; e Célia 
Macieira, Assessora Técnica do Sindicato das Empresas de 
Transportes de Passageiros de Belo Horizonte - Setra- BH -, que são 
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do 
requerimento que deu origem ao debate, tece suas consierações 
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. A Presidência retoma os 
trabalhos ordinários da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a 
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Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos 
convidados e demais presentes, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de abril de 2006. 
Elisa Costa, Presidente - Jô Moraes. 

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA 
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª 

LEGISLATURA, EM 28/3/2006 
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Zé Maia, Antônio Júlio, Sargento Rodrigues e Weliton Prado, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião e 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 e a apreciar a matéria constante da pauta. O Presidente 
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais 
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n "s 2.930/2006 
(Deputado Leonardo Moreira) e 2.980/2006 (Deputado Weliton Prado), 
ambos em turno único; e Requerimento nº 6.239/2006 (Deputado 
Sargento Rodrigues). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), 
compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 
2.827/2005. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues, em que 
solicita seja realizada reunião no Município de llicínea para, em 
audiência pública, apurar os fatos mencionados no Boletim de 
Ocorrência da PMMG nº 2.149/2005, que trata de suposta prática de 
estupro contra menor praticada por Vereador daquele Município; 
Antônio Júlio (3), em que solicita seja enviado ofício ao Comandante-
Geral da PMMG com pedido de que sejam destinados uma viatura e 
equipamentos às unidades dos Municípios de Leopoldina e Coqueiral; 
seja encaminhada moção de congratulações aos policiais civis que 
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menciona em razão de sua atuação na solução do seqüestro dos 
filhos do médico Adernar Dias de Figueiredo Neto, ocorrido em São 
João do Oriente; Zé Maia (3), em que solicita sejam realizadas 
reuniões para debater, em audiência pública, o aumento da 
criminalidade no Município de ltajubá, a questão das guaritas de 
segurança dos condomínios fechados da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte e a flexibilização da Lei de Crimes Hediondos. 
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 abril de 2006. 
Zé Maia, Presidente - Sargento Rodrigues - Weliton Prado - Antônio 

Júlio. 
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

POlÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4' SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 29/3/2006 
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Padre João, Luiz Humberto Carneiro e Paulo Piau, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Ana 
Maria Resende e os Deputados Antônio Carlos Arantes, Dalmo 
Ribeiro Silva e Domingos Sávio. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Padre João, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Paulo Piau, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a debater a atual crise 
do agronegócio mineiro e a discutir e votar proposições da Comissão. 
A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: Ofício 
nº 98/2006, do Sr. Geraldo Melo Filho, Superintendente-Geral da 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA -, e fax nº 
54/2006, do Sr. Bruno Lage de Araújo Paulino, Chefe de Gabinete da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas 
Gerais. A Presidência interrompe a 1 ª Parte da reunião para ouvir os 
Srs. Roberto Simões, Presidente da Faemg; Carlos Eduardo Orsini 
Nunes de Lima, Subsecretário de Indústria, Comércio e Serviços da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico; Rivaldo 
Machado Borges Júnior, Presidente do Sindicato dos Produtores 
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Rurais de Uberaba; Ronaldo Pedrosa Gomes, Superintendente 
Substituto do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em 
Minas Gerais; Miguel Ma Tien Min, Presidente da Comissão de Grãos, 
da Faemg, em Uberaba; João Roberto Puliti, Presidente da Comissão 
Nacional do Café, da CNA; Mauro Lúcio da Cunha Zanin, Prefeito 
Municipal de São Sebastião do Paraíso; e lrineu de Andrade Pimenta, 
2º-Tesoureiro da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo -
Faesp -, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência 
concede a palavra ao Deputado Paulo Piau, autor do requerimento 
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo 
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas 
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme 
consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos 
ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados 
requerimentos dos Deputados Paulo Piau (2), em que solicita seja 
realizada audiência pública para debater o seguro agrícola, com 
ênfase no Projeto de Lei nº 67/2003, da Deputada Maria José 
Haueisen; e em que solicita seja o documento Crise no Campo, 
elaborado pelas entidades que relaciona, encaminhado às autoridades 
que menciona; do Deputado Domingos Sávio (4), em que solicita seja 
realizada audiência pública para debater os riscos que representam 
para a economia e a saúde pública a possibilidade de surto da gripe 
aviária e as medidas que devem ser adotadas para o combate à 
doença; em que solicita sejam encaminhados ao Ministro de Estado 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Ministro de Estado de 
Fazenda, pedidos de providências com vistas à prorrogação dos 
prazos dos empréstimos rurais; em que solicita se peça aos 
Secretários de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e aos Presidentes da 
Faemg e da Fetaemg, empenho visando à celebração de convênio 
entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e as entidades representantes dos produtores rurais, 
visando à orientação e elaboração dos procedimentos relativos ao 
licenciamento ambiental das atividades agropecuárias e 
agroindustriais; e em que solicita ao Secretário de Estado de 

'---------{B)-----------' 
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Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Presidente do lma a 
revogação imediata da portaria do lma que impõe restrições à 
exportação de carne bovina oriunda de parte do território mineiro, 
justificada pela ameaça de incidência da febre aftosa. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Padre João, Presidente - Doutor Viana - Marlos Fernandes - Luiz 

Humberto Carneiro. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE OS PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE 

DE TERRAS DEVOLUTAS DO ESTADO A QUE SE REFERE A 
MENSAGEM Nº 511/2006 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

A fim de dar cumprimento ao disposto no art. 62, XXXIV, da 
Constituição mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta 
Casa, por intermédio da mensagem em epígrafe, sete processos de 
legitimação de posse de terras devolutas rurais do Estado, instruídos 
pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - lter-MG -, 
autarquia vinculada à Secretaria de Estado Extraordinária para 
Assuntos de Reforma Agrária. 

A mensagem foi publicada no "Diário do Legislativo" de 9/3/2006 e 
distribuída a esta Comissão, nos termos dos arts. 188 e 102, IX, "e", 
do Regimento Interno. 

Em observância às regras emanadas da Decisão Normativa da 
Presidência nº 18, de 1993, que disciplina a tramitação da matéria, 
compete a este órgão colegiado, nesta fase preliminar dos trabalhos, 
examiná-la quanto aos pressupostos legais. 

Fundamentação 
O art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, atribui à Assembléia 

Legislativa a competência privativa de aprovar, previamente, a 
alienação ou a concessão de terra pública, com as seguintes 
ressalvas: a) a legitimação de terras devolutas situadas no perímetro 
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urbano ou na zona de expansão urbana, com área limitada a 
500m2 e 2.000m2, respectivamente; b) a alienação ou concessão de 
terra pública previstas no plano de reforma agrária estadual aprovado 
em lei; c) a concessão gratuita do domínio de área devoluta rural não 
superior a 50ha a quem cumpra os requisitos constitucionais; d) em 
ação judicial discriminatória, limitada a área de 250ha, cumprida sua 
função social, nos termos do art. 186 da Constituição Federal, e 
devolução, pelo ocupante, da área remanescente; e e) a alienação ou 
a concessão de terras públicas e devolutas rurais com área de até 
100ha. 

Cabe observar, ainda, que o art. 247, no§ 6º, permite a alienação de 
terra devoluta rural, por compra preferencial, até a área de 250ha, a 
quem torná-la economicamente produtiva e comprovar sua vinculação 
corn ela. 

Devemos esclarecer que o processo administrativo nº 1.54.0518/87, 
cujo requerente é João Aguiar Cordeiro, estabelece como área a ser 
legitimada 94,6268ha, e não 123,6168ha, conforme ficou indicado no 
quadro que integra a mensagem governamental. Portanto, a 
legitimação dessa gleba não está sujeita a prévia autorização 
legislativa. 

Com relação aos outros seis processos, esclareça-se que se 
referem a porções de terra com área superior a 1 OOha e inferior a 
250ha e as suas futuras legitimações têm por fundamento o disposto 
no art. 30, § 3º, da Lei nº 11.020, de 1993, com a redação dada pela 
Lei nº 12.416, de 1996, ou seja, far-se-ão por compra preferencial. 
Estando eles desprovidos de quaisquer vícios jurídicos, cabe-nos 
apresentar projeto de resolução que aprova as pretendidas 
alienações, conforme preceitua a mencionada decisão normativa. 

De resto, cabe esclarecer que o anexo único do projeto de 
resolução, a ser apresentado na parte conclusiva, sana erros 
materiais verificados na mensagem. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela apresentação de projeto de 

resolução, a seguir formalizado. 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da 
Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que 
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especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 º - Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no art. 

62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras 
devolutas especificadas no anexo desta resolução, observada a 
enumeração dos respectivos beneficiários. 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
*- A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 1 º da 

Resolução nº , de de de 2006) foi publicada no "Diário do Legislativo" 
de 5.4.2006. 

Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Padre João, Presidente - Marias Fernandes, relator - Doutor Viana. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
2.931/2006 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei nº 
2.931/2006 visa declarar de utilidade pública a Associação dos 
Produtores de Leite de Piedade dos Gerais - Asprolpig -, com sede 
nesse Município. 

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

Fundamentação 
A referida Associação presta relevantes serviços à comunidade rural 

do Município de Piedade dos Gerais. Sua finalidade primordial é 
desenvolver atividades que possam contribuir para o fomento e 
racionalização das explorações agropecuárias, visando ao 
fortalecimento econômico e social dos seus associados. 

Além disso, presta-lhes assistência médica, odontológica, promove 
atividades de cunho educativo, cultural e recreativo e conscientiza a 
população sobre a preservação e a defesa do meio ambiente. 

Para ampliar e subsidiar suas iniciativas, busca associar-se, firmar 
convênios e contratos com órgãos públicos e privados, nacionais e 
internacionais. 
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Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de 

utilidade pública. 
Conclusão 

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 2.931/2006 em turno único. 

Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Luiz Humberto Carneiro, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
2.971/2006 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
Relatório 

De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei nº 2.971/2006 
tem por objetivo dar a denominação de Rodovia Oraida Mendes de 
Castro ao trecho da Rodovia MGT-482 que liga os Municípios de 
Araponga e Viçosa. 

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

Fundamentação 
Cabe ressaltar, inicialmente, ser objetivo da proposta prestar justa 

homenagem à memória da Sra. Oraida Mendes de Castro, pessoa de 
reputação ilibada, pelos relevantes serviços prestados ao Município de 
Viçosa. 

Cidadã exemplar, a homenageada, professora primária, sempre se 
dedicou às obras filantrópicas, à assistência aos presidiários e aos 
movimentos religiosos, estendendo seu valoroso trabalho voluntário 
aos Municípios de São Miguel do Anta e Araponga. Assim, angariou o 
respeito e a admiração dos moradores dessas comunidades. 

Portanto, ajuizamos oportuno e merecido que se lhe preste a 
pretendida honraria. 

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

nº 2.971/2006 em turno único. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dimas Fabiano, relator. 



PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
2.994/2006 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 
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De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em tela 
visa declarar de utilidade pública a Associação Mardespanhense 
Quilombo dos Palmares, com sede no Município de Mar de Espanha. 

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

Fundamentação 
A Associação Mardespanhense Quilombo dos Palmares tem por 

objetivo a integração da comunidade negra objetivando seu pleno 
desenvolvimento e a colaboração com o poder público na defesa dos 
direitos humanos e no atendimento às demandas da coletividade. 

Esse trabalho é desenvolvido dentro de um contexto de 
solidariedade e cooperação, buscando a conscientização da 
comunidade negra sobre seu potencial e sobre sua importância na 
consolidação da cidadania e na construção da democracia. 

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

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.994/2006 em turno único. 
Sala das Comissões, 3 de abril de 2006. 
Durval Ângelo, relator. 
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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4' SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 4/4/2006 

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

(Expediente): Ata- Correspondência: Mensagens nºs 557 a 559/2006 
(encaminham os Projetos de Lei nºs 3.139 a 3.141/2006, 
respectivamente), do Governador do Estado - Ofício nº 41/2006, do 
Presidente do Tribunal de Contas - 2ª Fase (Grande Expediente): 
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.142 a 
3.154/2006 - Requerimentos nºs 6.340 a 6.368/2006 - Requerimento 
do Deputado Jayro Lessa e outros - Comunicações: Comunicação da 
Deputada Maria Olívia Comunicações não Recebidas: 
Comunicações dos Deputados Alencar da Silveira Jr. e Dalmo Ribeiro 
Silva- Questões de ordem; chamada para a recomposição do número 
regimental; inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -
Encerramento - Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem as Deputadas e os Deputados: 
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Fábio Avelar -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento -
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alencar 
da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Arlen Santiago -
Biel Rocha - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval 
Ãngelo - Edson Rezende - Elbe Brandão - Elisa Costa - Gil Pereira -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - lvair Nogueira - Jayro Lessa -
Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique - Laudelino 
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza 
Lara - Marlos Fernandes - Neider Moreira - Padre João - Paulo 
Cesar - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton 
Prado - Zé Maia. 
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Abertura 

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise)- Às 14h8min, 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. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1ª Parte 
1 ª Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Agostinho Patrús, 2º-Secretário "ad hoc", procede à 

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

- O Deputado Antônio Andrade, 1 º-Secretário, lê a seguinte 
correspondência: 

MENSAGEM Nº 557/2006 
Belo Horizonte, 31 de março de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
No uso de atribuição que me confere o inciso V do art. 90 da 

Constituição do Estado, apraz-me submeter a essa egrégia 
Assembléia o apenso projeto de lei, que objetiva modificar a redação 
do inciso VIl do art. 3º da Lei nº 15.91 O, de 21 de dezembro de 2005. 

A norma legal em referência dispõe sobre o Fundo de Recuperação, 
Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do 
Estado de Minas Gerais- FHIDRO. O inciso VIl de seu art. 3º, por sua 
vez, determina que 55% (cinqüenta e cinco por cento) da cota 
destinada ao Estado, a título de compensação financeira por áreas 
inundadas por reservatórios para a geração de energia elétrica - nos 
termos da pertinente legislação federal em vigor - sejam incluídos 
entre os recursos do Fundo. 

Ocorre que análise fundamentada da matéria, elaborada pelas 
Secretarias de Estado da Fazenda e de Planejamento e Gestão, 
indica ser 50 % (cinqüenta por cento) o percentual suficiente para 
provir o Fundo, o qual também conta com outras fontes de recursos, 
inclusive dotações orçamentárias. A eficiência de 5% (cinco por 
cento), obtida com a redução proposta, deverá ser utilizada pela 
Administração em outros setores, como o da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e para honrar 
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compromissos de contrapartida em acordos - tais como 
Proágua/Promata/ITTO - celebrados com o Governo Federal e com 
organismos financeiros internacionais. 

Trata-se, portanto, de medida de relevante alcance administrativo-
financeiro, em harmonia com o princípio constitucional da eficiência 
pelo qual deve o Estado pautar-se. Nesse pressuposto, conto para a 
proposição com a prioritária e indispensável manifestação desse 
Parlamento. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.139/2006 
Altera a redação do inciso VIl do art. 3° da Lei nº 15.91 O, de 21 de 

dezembro de 2005, que dispõe sobre o fundo de recuperação, 
proteção e desenvolvimento sustentável das bacias hidrográficas do 
Estado de Minas Gerais- FHIDRO. 

Art. 1 º - O inciso VIl do art. 3º da Lei nº 15.91 O, de 21 de dezembro 
de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3º- ( .... ) 
VIl- 50% (cinqüenta por cento) da cota destinada ao Estado a título 

de compensação financeira por áreas inundadas por reservatórios 
para a geração de energia elétrica, conforme o disposto nas Leis 
Federais nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e nº 8.001, de 13 de 
março de 1990." 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio 

Ambiente e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 1 02, do Regimento Interno. 

• - Publicado de acordo com o texto original. 
MENSAGEM Nº 558/2006 

Belo Horizonte, 31 de março de 2006. 
Senhor Presidente, 
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso 

da competência que me confere o inciso VI do art. 90 da Constituição 
do Estado, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Piedade de Ponte Nova o imóvel que especifica. 

O imóvel objeto da proposta é de propriedade do Estado desde o 
ano de 1948, quando recebeu em doação de particulares, para 
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instalação de escola rural, cuja área funcionou a Escola 
Municipalizada Armindo Pereira. 

A Secretaria de Estado de Educação não tem planos para o seu 
aproveitamento, razão que reveste de interesse público a instalação, 
pela Prefeitura Municipal, de um Centro Comunitário de Assistência 
Social, que atenda à comunidade nos Programas Sociais de Lazer e 
Programa de Saúde da Família. 

São estas, Senhor Presidente, as razões que me conduzem a 
submeter ao exame de seus nobres pares o projeto de lei em anexo. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.140/2006 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piedade de 

Ponte Nova o imóvel que especifica. 
Art. 1 º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Piedade de Ponte Nova, o imóvel, de propriedade do Estado de Minas 
Gerais, constituído de área total de 1 0,008m2 (dez mil e oito metros 
quadrados) e respectiva benfeitoria, situado no lugar denominado 
Fazenda Bituruna, na Zona Rural de Piedade de Ponte Nova, 
registrado sob o nº 10.767, no livro 3-1, fls. 40, do Serviço Registra! de 
Imóveis da Cidade de Ponte Nova, Comarca de Ponte Nova. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" destina-se ao 
funcionamento de um Centro Comunitário de Assistência Social, para 
fins de reuniões diversas com a comunidade, relacionadas com 
Programas Sociais de Lazer e Programa de Saúde da Família. 

Art. 2º - 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 tiver sido dada a destinação prevista, 
ou no caso de ser desvirtuada a sua destinação ou modificada a sua 
finalidade. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

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

• - Publicado de acordo com o texto original. 
MENSAGEM Nº 559/2006 

Belo Horizonte, 31 de março de 2006. 
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Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso que 
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado ao 
Município de Antônio Prado de Minas. 

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso VI 
do art. 90 da Constituição do Estado, esclareço que a doação tem 
como objetivo a abertura de uma via pública para atender a 
comunidade local. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu 
elevado apreço e distinta consideração. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.141/2006 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Antônio Prado de 

Minas o imóvel que especifica. 
Art. 1 º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Antônio Prado de Minas o imóvel constituído por um lote de terreno 
medindo 254,31 m2 (duzentos e cinqüenta e quatro vírgula trinta e um 
metros quadrados), integrante de uma área total de 2.080m2

, situado 
no Município de Antônio Prado de Minas, registrada sob o nº 4.1 09, 
livro 3-E, fls. 266, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Eugenópolis. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" destina-se a abertura 
de uma via pública. 

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja, 
no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de 
doação, utilizado para finalidade prevista no parágrafo único do art. 1 º· 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

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

• - Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIO Nº 41/2006 

Do Sr. Eduardo Carone Costa, Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado, encaminhando a prestação de contas relativas ao exercício de 
2005, elaborada de acordo com a Instrução Normativa nº 15/2004. 
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- Publicado, fica o processo em poder da Mesa, aguardando sua 

publicação em essencialidades. 
2ª 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 Nº 3.14212006 
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado -

DER-MG - a estadualizar a estrada que liga os Municípios de Berilo a 
Francisco Badaró. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado 

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a assumir o controle e a 
manutenção da estrada que liga o Município de Berilo ao Município de 
Francisco Badaró. 

Parágrafo único - A autorização contida no "caput" deste artigo 
compreende todos os atos administrativos necessários à efetivação do 
controle e da manutenção da referida estrada. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2006. 
Alencar da Silveira Jr. 
Justificação: A estadualização da estrada que liga o Município de 

Berilo ao Município de Francisco Badaró é essencial para o 
desenvolvimento da região. Ela tem um tráfego constante e necessita 
de melhorias. Faz-se necessário o seu asfaltamento, o que não é 
possível ser feito pela comunidade das referidas cidades. 

Com as chuvas e depois a seca, agravam-se as condições do 
terreno, ficando a segurança dos moradores comprometida. 

Como os Municípios têm demandas prioritárias para atendimento à 
população, enfrentam grandes dificuldades para a conservação e a 
manutenção de suas estradas, devido à carência de recursos. 

A estadualização da estrada solucionará parte dos problemas com 
que convive a região. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado Carlos Pimenta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 152/2003 
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nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 3.143/2006 
Declara de utilidade pública a Corporação e Sociedade Musical 

Nossa Senhora do Bom Sucesso, com sede no Município de Caeté. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarada de utilidade pública a Corporação e 

Sociedade Musical Nossa Senhora do Bom Sucesso, com sede no 
Município de Caeté. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2006. 
Célio Moreira 
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade 

pública a Associação supra mencionada, sociedade civil sem fins 
lucrativos, que tem por finalidade a disseminação da arte musical, 
apresentações em festas cívicas e religiosas e outras atividades 
correlatas que permitem sempre o incentivo, a prática, o 
aprimoramento e o engrandecimento artístico e cultural do Município 
de Caeté. 

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

preliminar, e de Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c 
o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 3.144/2006 
Declara de utilidade pública a Companhia de Missão Social Gideões 

de Cristo, com sede no Município de Montes Claros. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarada de utilidade pública a Companhia de Missão 

Social Gideões de Cristo, com sede no Município de Montes Claros. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2006. 
Djalma Diniz 
Justificação: A Companhia de Missão Social Gideões de Cristo, 

também intitulada Projeto Social Vida Plena, é uma entidade civil de 
direito privado, sem fins lucrativos, que não remunera os membros de 
sua administração sob nenhum pretexto, revertendo a totalidade de 
suas receitas à consecução de suas finalidades estatutárias, e tem 
como objetivo promover atividades escolares, recreativas e de 
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cidadania com crianças, adolescentes e adultos carentes, 
promover cursos profissionalizantes e incentivar programas 
socioeducativos. 

A instituição 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 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 Nº 3.145/2006 
Declara de utilidade pública o Instituto de Tecnologia Aplicada -

ITA -,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 Instituto de Tecnologia 

Aplicada- ITA -,com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2006. 
Ermano Batista 
Justificação: O Instituto de Tecnologia Aplicada- ITA, com sede no 

Município de Belo Horizonte, fundado em 16/6/2004, é uma sociedade 
civil sem fins lucrativos, políticos nem partidários, criada com a 
finalidade de desenvolver pesquisas, estudos e projetos em diversas 
áreas de interesse da sociedade sempre com o sentido de colaborar 
para o desenvolvimento de políticas que visem à proteção das 
pessoas. 

O referido Instituto tem suas ações voltadas para a paz social e a fé 
pública, promovendo cursos nas áreas pedagógica, gerencial, de 
capacitação, de captação de recursos humanos em ciência e 
tecnologia, pesquisa, e educação. Assessora e apóia entidades de 
educação e beneficentes, em ações que buscam condições para a 
auto-sustentabilidade e oportunidades de emprego e renda para a 
sociedade como um todo. 

O Instituto desenvolve também campanhas educativas, simpósios, 
debates e seminários através de ações autônomas ou em parceria 
com entidades afins, visando à formação e ao crescimento da 
população em todas as áreas científicas. 
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Dessa forma, espero contar com o apoio indispensável de meus 

pares, à aprovação deste projeto de lei. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, 
ele o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 3.146/2006 
Declara de utilidade pública o SIM - Instituto de Gestão Fiscal , 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 SIM - Instituto de 

Gestão Fiscal, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2006. 
Gustavo Corrêa 
Justificação: O SIM - Instituto de Gestão Fiscal, com sede no 

Município de Belo Horizonte, é uma sociedade civil, científica, sem 
intuitos lucrativos, constituída com a finalidade de oferecer suporte 
técnico-científico-cultural em apoio aos Municípios na área de 
contabilidade pública e congêneres, em todo o território brasileiro. 

Tem por objetivo estudar, pesquisar e difundir a contabilidade 
pública em todos os seus níveis e aspectos, nas áreas administrativa, 
econômico-financeira, tributário-fiscal, tecnológica, ambiental, 
educacional e social de capacitação e preparação de profissionais a 
elas vinculados. 

A documentação está em consonância com a Lei nº 12.972, de 
27/7/98, com as alterações feitas pela Lei nº 15.294, de 5/8/2004. 

Assim, peço o apoio dos meus pares à aprovação deste projeto de 
lei. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.147/2006 
Declara de utilidade pública a Associação Proteção e Assistência ao 

Condenado - Apac -, com sede no Município de Santa Maria do 
Suaçuí. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica declarada de utilidade pública a Associação Proteção e 
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Assistência ao Condenado - Apac -, com sede no Município de 
Santa Maria do Suaçuí. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2006. 
Gustavo Valadares 
Justificação: A Associação Proteção e Assistência ao Condenado -

Apac -, com sede no Município de Santa Maria do Suaçuí, tem por 
finalidade a proteção e a assistência ao condenado, auxiliando as 
autoridades judiciárias e policiais da comarca em todas as tarefas 
ligadas à recuperação dos sentenciados e à fiscalização de benefícios 
penitenciários, exercendo suas atividades especialmente por meio da 
assistência à família, à educação, à saúde, ao bem-estar, à 
profissionalização, à reintegração na sociedade, a pesquisas 
psicossociais, à recreação e à vida espiritual, entre outras. 

A documentação apresentada encontra-se de acordo com o que 
estabelece a Lei nº 12.972, de 27/7/98, com vistas à sua declaração 
de utilidade pública. 

Assim, peço o costumeiro apoio dos nobres colegas à aprovação 
desta proposição. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.148/2006 
Declara de utilidade pública a Associação Profissional dos 

Trabalhadores na Construção Civil, com sede no Município de 
Passos. 

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

Profissional dos Trabalhadores na Construção Civil, com sede no 
Município de Passos. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2006. 
Leonídio Bouças 
Justificação: A Associação Profissional dos Trabalhadores na 

Construção Civil, com sede no Município de Passos, presta serviço 
público visando a auxiliar no desenvolvimento social, educacional e no 
resgate da auto-estima do trabalhador da construção civil de Passos e 
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região. Está em pleno e regular funcionamento. 

Visto que a entidade desenvolve um trabalho de natureza social, 
torna-se justa a sua declaração de utilidade pública estadual. Diante 
do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta 
proposição. 

- Publicado, vai o projeto as 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 Nº 3.149/2006 
Altera dispositivos da Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 2000, 

que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da 
arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º -O inciso XIII do art. 1 º da Lei nº 13.803, de 27 de dezembro 

de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1 º- ( ... ) 
XIII - compensação financeira aos Municípios que têm área alagada 

por reservatório de água destinado à geração de energia na Usina de 
lrapé e que não tenham participação no movimento econômico da 
usina para efeito de apuração do critério previsto no inciso I deste 
artigo;". 

Art. 2º - O § 11 do art. 1 º da Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 
2000, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1 º- ( ... ) 
§ 11 - A Secretaria de Estado de Fazenda fará a apuração dos 

índices de participação dos Municípios que atendam ao critério 
previsto no inciso XIII, que serão calculados na proporção entre a área 
do reservatório localizada no território do Município e a área de 
reservatório total da Usina de lrapé, com base em dados fornecidos 
pela Companhia Energética de Minas Gerais- Cemig.". 

Art. 3º -O art. 1 ºda Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 2000, fica 
acrescido do § 12, com a seguinte redação: 

"Art. 1 º- ( ... ) 
§ 12 - Para o efeito do disposto no inciso XIII deste artigo, ficam 

excluídas as áreas de reservatório da usina em que o Município tenha 
movimento econômico utilizado para apuração do critério previsto no 
inciso I deste artigo.". 
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Art. 4º - O Anexo I da Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 2000, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
*- A tabela referente ao "Anexo I (a que se refere o art. 1 º da Lei nº 

13.803, de 27 de dezembro de 2005) foi publicada no "Diário do 
Legislativo" de 6.4.2006. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do ano subseqüente 
ao da data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 4 de abril de 2006. 
Márcio Kangussu 
Justificação: A construção da Usina de !rapé, na divisa dos 

Municípios de Berilo e Grão Mogol, com capacidade de produção de 
360.000MW, além de trazer a possibilidade de desenvolvimento da 
região, trouxe também problemas sociais, econômicos e ambientais, 
que atingiram todos os Municípios da região que tiveram áreas em 
seus territórios alagadas para a formação do reservatório de água. Os 
Municípios de Berilo, Botumirim, Cristália, Grão Mogol, José 
Gonçalves de Minas, Leme do Prado e Turmalina terão sua economia 
diretamente afetada. 

A Lei nº 12.428, de 1996, chamada de "Lei Robin Hood 11", trouxe 
um dispositivo de compensação aos Municípios com área alagada por 
reservatório de usina de energia elétrica, no qual foi determinado que 
50% seria distribuído ao Município sede da usina, e os outros 50% 
seriam distribuídos na proporção da área alagada em cada Município. 
Entretanto, inúmeras decisões judiciais, cujo entendimento foi de que 
o dispositivo seria inconstitucional, retiraram dos Municípios com área 
alagada a participação no ICMS. 

Para fazer justiça aos Municípios que não participarão da receita em 
razão do movimento econômico da usina, estamos propondo que se 
conceda uma nova forma de compensação, dentro da competência do 
Estado para legislar sobre a matéria. 

Estamos propondo a destinação de 0,5% dos recursos do ICMS 
pertencente aos Municípios para serem distribuídos na proporção da 
área alagada de cada um dos Municípios atingidos, excetuando-se 
aqueles que terão a participação no VAF e já se beneficiarão com o 
aumento do seu movimento econômico. 

Diante do exposto espero o apoio dos nobres pares desta Casa ao 
projeto ora proposto. 
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- Semelhante propostçao foi apresentada anteriormente pelo 

Deputado Dinis Pinheiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 23/2003 nos 
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 3.150/2006 
Altera a Lei nº 15.91 O, de 21 de dezembro de 2005, que dispõe 

sobre o Fundo de Recuperação e Desenvolvimento Sustentável das 
Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - O art. 5º da Lei nº 15.91 O, de 21 de dezembro de 2005, 

passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º: 
"Art. 5º- ( ... ) 
§ 4º - Na aplicação dos recursos será dada prioridade à Bacia do Rio 

Jequitinhonha, especialmente em projetos de: 
I - recuperação florestal de áreas essenciais à manutenção dos 

recursos hídricos; 
11 - melhoria do manejo do solo para redução da erosão e 

assoreamento dos cursos d'água; 
111 - modernização das técnicas agrícolas que reduzam o consumo 

de água; 
IV - melhoria dos recursos pesqueiros; 
V - educação ambiental.". 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2006. 
Márcio Kangussu 
Justificação: A Bacia do Rio Jequitinhonha abrange grande parte do 

Norte de Minas Gerais e pequena parte do Sudeste da Bahia. A área 
compreende 63 Municípios e abarca 11 ,3% da área de Minas e 0,8% 
da Bahia. Configura-se como um desafio para as políticas 
governamentais, pelas características físicas particulares de clima e 
relevo, associadas às condições socioeconômicas de extrema 
carência. Culturalmente, entretanto é uma das mais ricas regiões do 
Estado e do País. Nesta região paupérrima vive um milhão de 
pessoas, mais da metade delas no campo. Não é de hoje que a 
miséria e a fome castigam a área. Há décadas, a população não 
aumenta por causa do êxodo rural. A falta de oportunidades empurra 
os filhos dos agricultores para a Região Metropolitana de Belo 
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Horizonte, onde eles passam a viver em favelas. Na seca, a 
paisagem do Jequitinhonha é de arrepiar. O gado definha e as 
plantações de arroz, feijão, fumo e mandioca não resistem. 

A construção da Usina de lrapé está trazendo grandes desafios e 
problemas de cunho ambiental, social e cultural que exigem medidas 
urgentes. Isso pode ser percebido na história dos sete Municípios 
abrangidos pela Usina de lrapé: Grão-Mogol, Cristália, Botumirim, 
Turmalina, Leme do Prado, Berilo, José Gonçalves de Minas. A Usina 
impôs uma dramática saída de antigas comunidades de lavradores 
das margens do Rio Jequitinhonha. Um total de 3.200 pessoas, cujas 
terras foram inundadas, foram remanejadas pela Cemig. As casas 
onde viveram desde há muito deram lugar ao lago da nova usina 
hidrelétrica. Anunciada como redenção econômica para uma das 
regiões mais pobres do País, a obra tem um perigoso contraponto 
humano: o deslocamento forçado dos ribeirinhos. Eles são artífices de 
uma relação peculiar entre natureza, trabalho, posse da terra, herança 
e migração - uma cultura forjada durante três séculos de ocupação. 
Mais do que deixar suas casas, tais pessoas deixam o Jequitinhonha. 
E, sem ele, o futuro é uma dramática incógnita. 

Transferidos para terras mais altas, nas chapadas, áreas com 
poucas fontes de água e propícias a um tipo de agricultura extensiva -
ambientes diferentes dos vales úmidos próximos a nascentes e 
córregos, onde mantinham lavouras de feijão, mandioca e milho, tal 
mudança foi um corte brutal no seu sistema de produção familiar. 
Leme do Prado, por exemplo, concentrava características marcantes 
da vida local: acesso à terra mediado por relações de parentesco, 
migrações sazonais para colheitas de cana e café e destinação de 
espaços para uso comunitário. É tudo passado: quando as comportas 
de lrapé começaram a se fechar, a história desses grupos de 
lavradores foi submersa - para ser contada em outro lugar, de outra 
maneira. Na época da estiagem, de março a outubro, a alternativa de 
sustento era o garimpo - ou a "lavoura da seca", como dizem eles. 
Cada comunidade tinha um código próprio de uso das zonas de 
garimpo para que nunca faltasse nada a ninguém. Peixe Cru, a mais 
garimpeira das vilas, por exemplo, foi transferida para a beira da BR-
367, a 40Km da sua área original. Ao todo, 638 famílias de 41 
comunidades foram para reassentamentos coletivos, em locais 
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escolhidos por elas. As restantes optaram por troca de outra terra 
ou indenização em dinheiro. 

Outrora abundante, a água passará a ser um bem escasso para 
essas famílias. Para abastecimento ou manejo agrário, terá de ser 
bombeada de poços profundos e córregos distantes até as áreas de 
cerrado, onde as pessoas tentarão preservar a agricultura familiar, 
que tem forte presença em toda região. "O rio está no imaginário 
simbólico dessa gente. E é um elemento que não se recria noutro 
lugar", diz o historiador Márcio Santos. 

A Usina de I rapé irá gerar R$1 01.300.000,00 em ICMS por ano, 
sendo que R$2.1 00.000,00 ficarão com os Municípios atendidos. 
Cristália, que tem a maior área inundada, receberá R$50.000.000,00 a 
mais por mês. Atualmente, o Município arrecada apenas R$25.000,00 
por mês de ICMS. Os Parques Veredas de Botumirim e Estadual de 
Grão-Mogol receberão R$4.000.000,00 para preservação ambiental. 
Mas os demais Municípios da Região da Bacia do Jequitinhonha não 
foram contemplados nessa medida, e é pensando neles e nas 
populações locais que encaminhamos este projeto à apreciação desta 
Casa. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.151/2006 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de 

Jequitinhonha irnóvel que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao 

Município de Jequitinhonha imóvel de sua propriedade, situado na 
Rua Dr. Antônio Peixoto, com a área total de 2.376m2 (dois mil 
trezentos e setenta e seis metros quadrados), confrontando pelo lado 
direito com a Rua Tiradentes; pelo lado esquerdo, com propriedade de 
Elvio Dantas Pinto e fazendo fundos com a Rua Magalhães Pinto, 
conforme escritura pública de doação, de 24 de abril de 1968, 
constante no Livro de Notas nº 45, fls. 38 v./40, 22 e transcrita sob o 
nº 6.247, do Livro 3-E, fls. 221v/222, no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Jequitinhonha. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Justificação: Em 24/4/68, o Estado recebeu em doação da Prefeitura 
de Jequitinhonha o imóvel objeto da reversão que ora se pretende 
fazer. 

O terreno doado destinou-se à construção de um prédio para 
instalação de um grupo escolar. Como não foi utilizado para os fins 
previstos na Lei nº 120, de 24/8/67, nada mais certo que a reversão do 
imóvel, pois trata-se de um bem que está no patrimônio disponível, 
justificando-se sua doação para atender às necessidades do 
Município. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.152/2006 
Declara de utilidade pública a União Celeste Futebol Clube, 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 União Celeste Futebol 

Clube, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2006. 
Marlos Fernandes 
Justificação: A União Celeste Futebol Clube, com sede no Município 

de Belo Horizonte, é sociedade civil sem fins lucrativos que atua na 
difusão de atividades sociais, cívico-culturais e desportivas. Está em 
pleno e regular funcionamento há mais de um ano, sendo sua diretoria 
constituída de pessoas idôneas e não remuneradas. A documentação 
anexa vem respaldar nossa iniciativa. 

Por preencher a entidade os requisitos necessários, solicito aos 
nobres pares a aprovação deste projeto de lei, tornando-a de utilidade 
pública. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.153/2006 
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Irmão Sol, 
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Irmã Lua -Abisil -, com sede em ltaipé. 

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

Beneficente Irmão Sol, Irmã Lua- Abisil -, com sede em ltaipé. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2006. 
Sebastião Costa 
Justificação: A Associação Beneficente Irmão Sol, Irmã Lua- Abisil -, 

com sede em ltaipé, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, fundada 
em 19/10/91, com prazo de duração indeterminado, que tem por 
finalidade a promoção humana, notadamente no tocante à educação 
de crianças e à integração familiar, mediante ações politicas, culturais, 
pesquisas e intercâmbios, e o combate à fome e à pobreza. 

Regularmente registrada no Cartório de Registro de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Novo Cruzeiro, integra a sua diretoria pessoas de 
comprovada idoneidade, que, ressalte-se, não recebem qualquer 
gratificação, bonificação ou vantagem pelo exercício das suas 
funções. Congregando esforços, diretoria e associados buscam um 
interesse comum: promover o bem-estar da comunidade de 
associados. 

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres 
pares à aprovação desta proposição. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.154/2006 
Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação e 

Reintegração de Vidas à Sociedade Projeto Esperança, com sede no 
Município de Guarani. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de 

Recuperação e Reintegração de Vidas à Sociedade Projeto 
Esperança, com sede no Município de Guarani. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Salas das Reuniões, 4 de abril de 2006. 
Sebastião Helvécio 
Justificação: O Centro de Recuperação e Reintegração de Vidas à 
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Sociedade Projeto Esperança é uma organização religiosa e social 
sem fins lucrativos, que tem por finalidade promover a recuperação 
física, moral e espiritual de toxicômanos e de outros marginalizados 
pelo uso ou tráfico de drogas; promover a recuperação física, moral e 
espiritual de alcoólatras e de outros marginalizados pelo uso de 
bebidas alcoólicas e promover a reintegração de pessoas portadoras 
desses problemas. 

O Centro de Recuperação e Reintegração de Vidas à Sociedade 
Projeto Esperança apresenta os requisitos legais para ser declarada 
de utilidade pública, razão pela qual esperamos a anuência dos 
nobres colegas ao título declaratório proposto. 

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

REQUERIMENTOS 
Nº 6.340/2006, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja 

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que se inclua 
em programa próprio a ligação asfáltica Diamantina-Corinto, que hoje 
é feita por Curvelo. (-À Comissão de Transporte.) 

Nº 6.341/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Escola Estadual João Ribeiro 
de Carvalho por sua premiação no Programa Ética e Cidadania, do 
Ministério da Educação. (-À Comissão de Educação.) 

Nº 6.342/2006, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que o 
Município de Bandeira do Sul seja incluído no programa de expansão 
de telefonia celular. (-À Comissão de Transporte.) 

Nº 6.343/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso à Escola de Farmácia da 
Universidade Federal de Ouro Preto pelo transcurso de seus 167 anos 
de fundação.(- À Comissão de Educação.) 

Nº 6.344/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso ao Grupo Corpo pelos seus 31 
anos de fundação. (-À Comissão de Cultura.) 

Nº 6.345/2006, do Deputado Gustavo Corrêa, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Deputado Ermano Batista 
por sua posse como Secretário Extraordinário para o Desenvolvimento 
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dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas. 

Nº 6.346/2006, do Deputado Gustavo Corrêa, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com o Deputado Márcio Kangussu 
por sua posse como Secretário Extraordinário para Assuntos de 
Reforma Agrária do Estado. (- Distribuídos à Comissão de 
Administração Pública.) 

Nº 6.347/2006, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com a Associação Brasileira de 
Odontologia - ABO - Regional de Governador Valadares - pela posse 
da nova diretoria e conselhos.(- À Comissão de Saúde.) 

Nº 6.348/2006, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com a Associação Comunitária Bela 
Vista, Recanto da Lagoa e Bairro Novo pela comemoração de seus 15 
anos. (-À Comissão do Trabalho.) 

Nº 6.349/2006, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja 
formulado apelo ao Secretário de Fazenda com vistas a que seja 
prorrogado o prazo estabelecido no § 1 º do art. 2º do Decreto nº 
44.250, de 3/3/2006, que trata da remissão de crédito tributário 
relativo ao ICMS. 

Nº 6.350/2006, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja 
formulado apelo ao Secretário de Fazenda com vistas a que seja 
prorrogado o prazo estabelecido no § 1 º do art. 3º do Decreto nº 
44.251, de 3/3/2006, que altera o Regulamento da Taxa Florestal, 
aprovado pelo Decreto nº 36.11 O, de 4/10/94, e dispõe sobre a 
remissão de crédito tributário relativo à referida Taxa. ( - Distribuídos à 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Nº 6.351/2006, do Deputado Gil Pereira, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com a Diretoria da Fundação de 
Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior - Fadenor -
Unimontes - pelos 10 anos de sua fundação. (- À Comissão de 
Educação.) 

Nº 6.352/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita 
solicita seja formulado voto de congratulações com o Sr. Paulo Kléber 
Duarte Pereira por sua posse no cargo de Secretário de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior. 

Nº 6.353/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Paulo Paiva por sua 
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posse no cargo de Secretário de Transportes e Obras Públicas. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 

Nº 6.354/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com o Deputado Márcio Kangussu 
por sua posse no cargo de Secretário Extraordinário para Assuntos de 
Reforma Agrária. (- Semelhante proposição foi apresentada 
anteriormente pelo Deputado Gustavo Corrêa. Anexe-se ao 
Requerimento nº 6.346/2006, nos termos do § 2º do art. 173 do 
Regimento Interno.) 

Nº 6.355/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com a Sra. Renata Vilhena por sua 
posse no cargo de Secretária de Planejamento e Gestão. 

Nº 6.356/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com o Deputado lbrahim Abi-Ackel 
por sua eleição para o cargo de Secretário de Defesa Social. 

Nº 6.357/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Marcelo Teixeira por sua 
eleição para o cargo de Secretário de Saúde. 

Nº 6.358/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com a Sra. Maria Coeli Simões 
Pires por sua posse no cargo de Secretária de Desenvolvimento 
Social. 

Nº 6.359/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Marco Antônio Cunha por 
sua posse no cargo de Secretário de Agricultura. 

Nº 6.360/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com a Sra. Maria Elvira Ferreira por 
sua posse no cargo de Secretária de Turismo. (- Distribuídos à 
Comissão de Administração Pública.) 

Nº 6.361/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Ermano Batista por sua 
posse no cargo de Secretário Extraordinário para o Desenvolvimento 
dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas. (-
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Gustavo Corrêa. Anexe-se ao Requerimento nº 6.345/2006, nos 
termos do§ 2º do art. 173 do Regimento Interno.) 

Nº 6.362/2006, da Comissão de Participação Popular, em que 
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solicita seja enviado ofício à Presidência do Confaz com vistas à 
implementação de convênio necessário para aquisição de automóvel 
por pessoa portadora de deficiência. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Nº 6.363/2006, da Comissão de Transporte, em que solicita seja 
enviado ao Diretor-Geral do DER-MG e ao Comandante-Geral da 
PMMG pedido de informação sobre denúncias feitas em audiência 
pública dessa Comissão a qual teve como objetivo discutir conflitos 
entre taxistas de Belo Horizonte, Lagoa Santa e Confins. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

Nº 6.364/2006, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita 
seja enviado ofício ao Comandante da 4ª Região da Polícia Militar de 
Juiz de Fora com manifestação de repúdio pela detenção arbitrária do 
deficiente visual Júlio Pereira Goulart, ocorrida nessa cidade. 

Nº 6.365/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Corregedor da PMMG com vistas à apuração de 
abuso de autoridade que teria sido praticado pelos policiais militares 
responsáveis pela detenção do Sr. Júlio Pereira Goulart. (-
Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.) 

Nº 6.366/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo à Divisão de Crimes contra o Meio Ambiente e o 
Patrimônio Histórico da Polícia Federal com vistas à agilização do 
inquérito relativo ao depósito de lixo tóxico no Município de 
Inconfidentes. (-À Comissão de Meio Ambiente.) 

Nº 6.367/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Corregedor do Ministério Público com vistas a que 
sejam tomadas providências com relação a investigação de 
exploração de trabalho infantil que teria sido realizada indevidamente, 
em Ouro Preto, pela Promotora e pela Juíza da Vara da Infância e da 
Juventude da Comarca de Ouro Preto. 

Nº 6.368/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Corregedor do Tribunal de Justiça com vistas a 
que sejam tomadas providências com relação a investigação de 
exploração de trabalho infantil que teria sido realizada, em Ouro Preto, 
pela Juíza e pela Promotora da Vara da Infância e da Juventude da 
Comarca de Ouro Preto. (- Distribuídos à Comissão de Administração 
Pública.) 
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Do Deputado Jayro Lessa e outros, solicitando seja retirada de 

tramitação a Emenda n2 1 à Proposta de Emenda à Constituição nQ 
67/2004. 

Comunicações 
- É também encaminhada à Mesa comunicação da Deputada Maria 

Olívia. 
Comunicações não Recebidas 

- A Mesa deixa de receber as seguintes comunicações: 
COMUNICAÇÕES 

Dos Deputados Alencar da Silveira Jr. e Dalmo Ribeiro Silva, 
notificando o falecimento da Sra. Eudete de Carvalho Portugal, 
ocorrido em 29/3/2006, em Boa Esperança. (- Idêntica comunicação 
foi apresentada anteriormente pela Deputada Maria Olívia.) 

Questões de Ordem 
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, verifico que não há 

quórum para continuar os trabalhos. Portanto, solicito a V. Exa. que 
encerre, de plano, a reunião. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, solicito a recomposição 
de quórum. 

O Sr. Presidente - Encontram-se em Plenário 16 Deputados. Então, 
a Presidência acatará o pedido do Deputado Célio Moreira. 

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, entendo que pode 
haver várias atribulações no dia em que a cidade acolhe o BID e que 
há várias manifestações na cidade, mas a Casa Legislativa continua 
seu trabalho. Apelo para que V. Exa. faça um esforço para a 
recomposição de quórum. Caso isso não ocorra, encerre os trabalhos. 

O Sr. Presidente - A Presidência pede ao nobre Deputado Durval 
Ângelo que use o microfone. Primeiro, esta Casa não é uma pinóia. 
Segundo, a Presidência acatará seu pedido. Peço que coloque sua 
posição com mais calma, porque acredito que se excedeu. Retirar a 
palavra pinóia seria bom. A Presidência irá recompor o quórum. 

O Deputado Durval Ângelo - Não vou demorar porque atitude 
protelatória é uma forma evidente de esvaziar o Plenário. Até retiro a 
palavra pinóia, mas pretendi dizer que recomposição de quórum deve 
ser acatada imediatamente. Se o Senhor abriu a reunião, é porque 
havia 26 Deputados presentes. Não espero nenhuma irregularidade 
do Senhor. Se a ata foi aprovada e a correspondência lida, é porque 
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há matérias importantes na pauta. Requerer a composição é de 
praxe. Não adianta ler Regimento ou mostrar a Constituição, é de 
praxe, pois a leitura e a aprovação da ata foram atos contínuos. 

O Sr. Presidente - A Presidência não entrará em polêmica por várias 
motivos, entre eles porque V.Exa. é altamente regimentalista. É um 
Deputado que se preza e sempre se prezou. Agora, faremos do 
Regimento uma praticidade. Vamos torná-lo prático, ao invés de 
regimental. V. Exa. sabe muito bem que a Presidência tem, dentro de 
seus poderes regimentais, a prerrogativa de verificar de plano se há 
Deputados suficientes no Plenário. Para não polemizar, a Presidência 
dará a V. Exa. a praticidade regimental e fará a recomposição de 
quórum. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à 
chamada dos Deputados para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Antônio Andrade)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 Deputados. 

Portanto, não há quórum para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando 
a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando as 
Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de 
amanhã, dia 5, 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 seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 11' REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS 

DAS COMISSÕES PERMANENTES-§ 12 DO ART. 204 DO 
REGIMENTO INTERNO- NA 3' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 15° LEGISLATURA, EM 21/12/2005 
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa 

Costa e os Deputados Domingos Sávio, Jayro Lessa, Alberto Pinto 
Coelho, Ermano Batista, José Henrique e Sebastião Helvécio, 
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; a 
Deputada Maria Tereza Lara, membro da Comissão de Membros das 
Comissões Permanentes§ 1 º art. 204. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em 
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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 e a discutir e votar proposições da Comissão. 
Suspende-se a reunião. São reabertos os trabalhos. Passa-se à 1 ª 
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Na fase de discussão do parecer pela aprovação, em turno 
único, do Projeto de Lei nº 2.687/2005, com as Emendas nºs 42 a 44, 
71, 76, 84, 87, 88, 95 a 97, 98, 132, 133 a 135, 136, 137, 1.021 a 
1 .024, 1.046 a 1 .049, 1.050 a 1 .052, 1 .053 a 1.056, 1 .057 a 1.060, 
1.062, 1.063, 1.064, 1.066, 1.067 a 1.069, 1.071 a 1.073, 1.074 a 
1.078, 1.079 a 1.098, 1.099, 1.101, 1.112 a 1.115, 1.117 a 1.123, 
1.133 a 1.135, 1.141, 1.143, 1.146, 1.148,1.150 a 1.153, 1.161, 1.176, 
1.180, 1.183 a 1.188, 1.189 a 1.198, 1.200, 1.201, 1.202, 1.204 a 
1.207, 1.212, 1.213, 1.214, 1.215, 1.224 a 1.236, 1.240, 1.241, 1.243, 
1.244, 1.245 a 1.259, 1.260, 1.263, 1.264 a 1.269, 1.270 a 1.274, 
1.277, 1.279, 1.280, 1.282, 1.286, 1.307 a 1.312, 1.313 a 1.318, 1.360, 
1.361, 1.366, 1.367, 1.368 a 1.370, 1.374, 1.375, 1.377 a 1.379, 1.381, 
1.382, 1.384 a 1.390, 1.392, 1.394, 1.395, 1.396 a 1.398, 1.413, 1.417 
a 1.420, 1.421 a 1.448, 1.449 a 1.452, 1.453, 1.469 a 1.473, 1.474 a 
1.476, 1.479 a 1.482, 1.507 a 1.531, 1.532, 1.534, 1.535, 1.546, 1.582 
a 1.584, 1.585 a 1.589, 1.594 a.1.596, 1.598 a 1.602, 1.607 a 1.613, 
1.615, 1.617 a 1.620, 1.622 a 1.624, 1.626, 1.627, 1.629 a 1.632, 
1.634, 1.638 a 1.641, 1.644 a 1.649, 1.711, 1.712 a 1.718, 1.720 a 
1.735, 1.737 a 1.753, 1.791, 1.835 a 1.837, 1.861, 1.867 a 1.869, 
1 .872, 1.877 a 1.880, 1.882 a 1.886, 1.887 a 1.891, 1.893 a 1.896, 
1.899, 1.900, 1.902, 1.903, 1.904, 1.905, 1.906 a 1.909, 1.910 a 1.918, 
1.920, 1.921, 1.923 a 1.929, 1.937 e 1.938 a 1.962, apresentadas por 
parlamentares; com as Emendas n"s 1.964 a 2.031 e as Subemendas 
nºs 1 às Emendas nºs 89, 1.061, 1.065, 1.070, 1.110, 1.116, 1.124, 
1.125, 1.127 a 1.130, 1.139, 1.144, 1.154, 1.155, 1.158, 1.169, 1.203, 
1.239, 1.242, 1.278, 1.281, 1.283, 1.304 a 1.306, 1.376, 1.380, 1.383, 
1.393, 1.492, 1.533, 1.537, 1.603, 1.614, 1.616, 1.621, 1.625, 1.628, 
1.633, 1.635 a 1.637, 1.642, 1.643, 1.719, 1.781, 1.783, 1.792, 1793, 
1.841 a 1.860, 1862 a 1.866, 1.873, 1.881, 1.892, 1.897, 1.898, 1.901, 
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1.919, 1.922, 1.930, 1.931, 1.932, 1.933, 1.934 e 1.936, 
apresentadas neste parecer; e pela rejeição das Emendas nºs de 1 a 
40, 41, 45 a 70, 72 a 75, 77 a 83, 85, 86, 90 a 94, 99 a 131, 138 a 
1.020, 1.025 a 1.045, 1.100,1103, 1.104, 1.105, 1.106 a 1.109, 1.111, 
1.126, 1.131, 1.132, 1.136 a 1.138, 1.140, 1.142, 1.145, 1.147, 1.149, 
1.156, 1.157, 1.159, 1.160, 1.162 a 1.168, 1.170 a 1.175, 1.177 a 
1.179, 1.181, 1.182, 1.199, 1.208a 1.211, 1.216a 1.223, 1.237, 1.238, 
1.261, 1.262, 1.275, 1.276, 1.284, 1.285, 1.287 a 1303, 1.319 a 1.359, 
1 .362 a 1 .365, 1.371 a 1 .373, 1.391, 1.399 a 1.412, 1414 a 1.416, 
1.454 a 1.468, 1.477, 1.478, 1.483 a 1.491, 1.493 a 1.506, 1.536, 
1.538 a 1.541, 1.542 a 1.544, 1.545, 1.547 a 1.581, 1.591 a 1593, 
1.597, 1.604 a 1.606, 1.650 a 1.710, 1.736, 1.754 a 1.766, 1.768 a 
1.780, 1.782, 1.784, 1.785, 1.786, 1.787 a 1.790, 1.794 a 1.834, 1.838 
a 1.840, 1.870, 1.871, 1.876, 1.935 e 1.963 ( relator: Deputado Alberto 
Pinto Coelho), são apresentadas as Propostas de Emendas nºs 1 , do 
Deputado Jayro Lessa, 2, 3, 4 e 6, do Deputado Sebastião Helvécio, e 
5, do Deputado Domingos Sávio. Submetido a votação, é aprovado o 
parecer, salvo as propostas de emendas apresentadas. O relator se 
manifesta pelo acatamento das propostas de emendas. Submetidas a 
votação, são aprovadas todas as propostas de emendas 
apresentadas, ficando assim, aprovada a nova redação do parecer, 
nos termos do § 1 º do art. 138 do Regimento Interno. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de abril de 2006. 
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa - Dilzon Melo - José 

Henrique - Luiz Humberto Carneiro. 
ATA DA 3' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 
4' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA, EM 

21/3/2006 
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Gil Pereira, Sávio Souza Cruz e João Leite (substituindo este à 
Deputada Vanessa Lucas, por indicação da Liderança do BPSP), 
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 Sávio Souza 
Cruz, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante da pauta. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um 
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.150, 6.172 e 
6.192/2006. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado João 
Leite, em que solicita seja realizada audiência pública desta 
Comissão, com a finalidade de se debater a situação dos músicos 
profissionais em Minas Gerais e a atuação da Ordem dos Músicos do 
Brasil no Estado, e é recebido requerimento dos Deputados Rogério 
Correia e Biel Rocha, em que solicitam a realização de audiência 
pública para discutir a recuperação do patrimônio, a memória, a 
história e a cultura ferroviária em Minas Gerais e a realização de visita 
desta Comissão aos locais necessários à sua recuperação, com 
convidados que mencionam, a ser apreciado oportunamente. 
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 abril de 2006. 
Gil Pereira, Presidente - Biel Rocha - Vanessa Lucas. 

ATA DA 4' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 
4' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 

22/3/2006 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada 

Vanessa Lucas e os Deputados Djalma Diniz e Doutor Ronaldo 
(substituindo este ao Deputado Sebastião Costa, por indicação da 
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Djalma Diniz, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a discutir e votar pareceres sobre proposições em fase de redação 
final e comunica o recebimento das seguintes proposições, para as 
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quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Resolução 
nº 2.664/2005, Projetos de Lei nºs 324, 774 e 1.313/2003, 1.429/2004, 
2.540, 2.612, 2.640, 2.650, 2.666, 2.676 e 2.736/2005, (Deputada 
Vanessa Lucas); 2.786, 2.787, 2.789, 2.798, 2.799, 2.807, 2.808, 
2.814, 2.818, 2.826, 2.827 e 2.829/2005 (Deputado Doutor Ronaldo). 
Passa-se à 1 ª Fase da 2ª Parte (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 de Redação Final do Projeto de 
Resolução nº 2.664/2005 e dos Projetos de Lei nºs 324, 77 4 e 
1.313/2003, 1.429/2004, e 2.540/2005, (relatora: Deputada Vanessa 
Lucas). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são 
aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos 
Projetos de Lei nºs 2.612, 2.640, 2.650, 2.666, 2.676 e 2.736/2005 
(relatora: Deputada Vanessa Lucas); 2.786, 2.787, 2.789, 2.798, 
2.799, 2.807, 2.808, 2.814, 2.818, 2.826, 2.827 e 2.829/2005 (relator: 
Deputado Doutor Ronaldo). 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 abril de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas - Djalma Diniz. 

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4' SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 29/3/2006 
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo, João Leite e Sávio Souza Cruz, 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os 
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Fábio Avelar. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Laudelino Augusto, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
João Leite, 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 Comissões. O Presidente acusa o recebimento do 
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Projeto de Lei nº 2. 711/2005, em turno único, para o qual designou 
o Deputado Doutor Ronaldo, como relator da matéria. Passa-se à 3ª 
Fase da 2ª Parte (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 Sávio 
Souza Cruz em que solicita realizar reunião para se debater, em 
audiência pública, a possibilidade de se implantar aterro sanitário no 
Município de Esmeraldas, pelas Prefeituras de Belo Horizonte e 
Esmeraldas; Paulo Piau, solicitando convidar o Sr. José Noel Prata, 
da Comunidade de Serrinha, Distrito de Uberaba, para apresentar à 
Comissão o trabalho desenvolvido na Reserva Particular do 
Patrimônio Natural - RPPN - Vale Encantado - de sua propriedade; e 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita ao Presidente da 
Comissão cópia da ata da reunião ocorrida no dia 26/3/2006, em 
Lambari. Na fase de votação do requerimento do Deputado Laudelino 
Augusto em que solicita seja realizada audiência pública para se 
conhecerem os termos do protocolo de intenções assinado entre a 
Codemig e a Copasa referente à concessão de exploração minerária, 
objeto do Edital nº 4/2005, a Presidência verifica a inexistência de 
quórum, agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de abril de 2006. 
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo - João Leite - Sávio 

Souza Cruz. 
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 29/3/2006 
Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Jayro Lessa, Ermano Batista, Paulo Piau, Antônio Júlio (substituindo 
este ao Deputado José Henrique, por indicação da Liderança do 
PMDB) e Carlos Gomes (substituindo a Deputada Elisa Costa, por 
indicação da Liderança do Bloco PT-PCdoB), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jayro 
Lessa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Antônio Júlio, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
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membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir 
e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da 
seguinte correspondência publicada no "Diário do Legislativo" de 
23/3/2006: ofícios do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de 
Gabinete da Secretaria de Transportes e Obras Públicas, e da Sra. 
Ângela M. Mesquita Fontes, Subsecretária de Planejamento da 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. O Deputado 
Domingos Sávio assume neste momento a Presidência dos trabalhos. 
Passa-se à 1 ª Fase da 2ª Parte (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 nºs 242/2003 (relator: Deputado Ermano Batista, em 
virtude de redistribuição) e 676/2003 (relator: Deputado Antônio Júlio, 
em virdtude de redistribuição) na forma dos substitutivos que 
receberam o nº 1, da Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial; 2.336/2005 (relator: Deputado Ermano Batista) e 
2.632/2005 (relator: Deputado Jayro Lessa) na forma dos substitutivos 
que receberam o nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Os 
Deputados Ermano Batista e Carlos Gomes se retiram da reunião. 
São também aprovados os pareceres pela aprovação dos Projetos de 
Lei nºs 2.637/2005 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de 
Educação, Ciência, Tecnologia e Informática ( relator: Deputado Paulo 
Piau, em virtude de redistribuição) e 2.698/2005 com a Emenda nº 1, 
da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Domingos 
Sávio); e os pareceres, em turno único, que concluem pela ratificação 
da matéria na forma de projetos de resolução, sobre as Mensagens 
nºs 515, 519, 527 e 529/2006 (relator: Deputado Paulo Piau, em 
virtude de redistribuição); 517, 520, 525 e 530/2006 (relator: Deputado 
Jayro Lessa); 516, 518 e 526/2006, (relator: Deputado Jayro Lessa, 
em virtude de redistribuição); 521 a 524 e 528/2006 (relator: Deputado 
Domingos Sávio) e 531 e 532/2006 (relator: Deputado Antônio Júlio, 
em virtude de redistribuição). O parecer sobre o Projeto de Lei nºs 
2.433/2005, no 1 º turno, deixa de ser apreciado em virtude de 
solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Domingos 
Sávio. Os Projetos de Lei nºs 2.643/2005, no 2º turno, e 2.675/2005, 
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no 1 º turno, são retirados da pauta por determinação do Presidente 
da Comissão por não cumprirem pressupostos regimentais. Passa-se 
à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e 
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 6.238/2006. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de abril de 2006. 
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa - José Henrique 

Sebastião Helvécio - Dilzon Melo. 
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

DIREITOS HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 
DA 15ª LEGISLATURA, EM 29/3/2006 

Às 14h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Durval Ângelo, Roberto Ramos e Paulo Cesar, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Edson Rezende, Biel Rocha e Carlos Gomes. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Roberto Ramos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a obter 
esclarecimentos acerca de supostas arbitrariedades e práticas 
violentas contra alunos de escola municipal de Belo Horizonte, que 
teriam sido praticadas por policiais militares. O Presidente acusa o 
recebimento do Projeto de Lei nº 2.994/2006, em turno único, cuja 
relataria avoca a si. A Presidência interrompe a 1 ª Parte da reunião 
para ouvir o Sr. Márcio Rogério de Oliveira, Promotor de Justiça, 
representando o Sr. Lucas Rolla, Coordenador da 23ª Promotoria de 
Justiça da Infância e Juventude; as Sras. Márcia Maria de Paiva 
Borges Martini, Diretora de Promoção dos Direitos Humanos e 
Inclusão Social da Subsecretaria de Direitos Humanos; Maria de 
Lourdes Alves, Coordenadora de Atendimento da Ouvidoria de 
Polícia, representando o Sr. José Francisco da Silva, Ouvidor da 
Polícia; Benilda Regina Paiva de Brito, Gerente da Regional de 
Educação, representando a Sra. Maria do Pilar Almeida e Silva 
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Lacerda, da Secretaria de Educação de Belo Horizonte; os Srs. 
Luís Fernando Ferreira Schalcher, técnico da Coordenadoria 
Municipal de Direitos Humanos; Eliana Antônio Mourão, técnico da 
assessoria jurídica da Secretaria de Educação de Belo Horizonte; as 
Sras. Terezinha Aparecida Martins e Ruth Dias Pacheco; Márcia 
Ambrósio R. Rezende, da Secretaria Executiva do Conselho Municipal 
da Criança e do Adolescente; o Sr. lvaldir José Rodrigues; as Sras. 
Edna Martins Borges, Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação 
de Belo Horizonteo; Simone Andere, Gerente Pedagógico Norte da 
Secretaria de Educação; o Sr. Eloísio Godinho, do Movimento de Luta 
dos Bairros, Vilas e Favelas- MLB -; as Sras. Maria da Conceição dos 
Santos; Luci de Fátima Pereira Lobato Silva, representante do Sind-
Rede; o Sr. Dalvo Jospe Rossi; a Sra. Ana Gabriela Santana, 
Presidente da Associação Metropolitana dos Estudantes 
Secundaristas da Grande BH; e o Sr. Leonardo Péricles Vieira Roque, 
Coordenador da União da Juventude Rebelião - UJR -, que são 
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra 
ao Deputado Edson Rezende, 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. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da 
reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados 
requerimentos dos Deputados Durval Ângelo e Edson Rezende (2), 
em que pedem sejam solicitadas à Procuradoria-Geral de Justiça 
providências com relação à agressão e à apreensão indevida de 
crianças e adolescentes por policiais militares no dia i 6/3/2006, na 
Escola Municipal Prol. Daniel Alvarenga, em Belo Horizonte; e seja 
solicitada ao Comandante-Geral da PMMG a apuração do ocorrido na 
Escola Municipal Prol. Daniel Alvarenga, em 16/3/2006, e a adoção 
das providências cabíveis; Durval Ângelo e Laudelino Augusto, em 
que solicitam seja agendada visita desta Comissão e da Comissão de 
Meio Ambiente à Superintendência da Polícia Federal para discutir 
questões relativas ao inquérito que apura disposição de lixo tóxico no 
Município de Inconfidentes, com a participação da ONG Defensoria da 

~------------~------------~ 
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Água; Durval Ângelo (3), em que pede seja solicitada à Divisão de 
Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Histórico da Polícia 
Federal a agilização do inquérito relativo ao depósito de lixo tóxico no 
Município de Inconfidentes; sejam enviadas as notas taquigráficas 
desta reunião aos representantes, nesta audiência, da Polícia Federal 
e do Ministério Público Federal; e sejam solicitadas ao Corregedor do 
Ministério Público providências com relação à atuação do Promotor de 
Justiça da Comarca de Ouro Fino no inquérito para apurar a 
deposição de lixo tóxico no Município de Inconfidentes, enviando-se, 
ainda, cópia das notas taquigráficas desta reunião; Biel Rocha, em 
que solicita seja encaminhada ao Cel. PM Gilmar Simões, 
Comandante da 4ª Região da Polícia Militar, de Juiz de Fora, 
manifestação de repúdio à atitude de integrantes do 2° Batalhão de 
Polícia Militar, a ele subordinados, por ocasião da detenção do Sr. 
Júlio Pereira Goulart, no dia 22/3/2006, nessa cidade. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de abril de 2006. 
Durval Ângelo, Presidente - Paulo Cesar. 

ATA DA 1 ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO 
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 3/4/2006 
Às 14h45min, comparecem no Centro Cultural Prefeito Francisco de 

Matos Filho, no Município de Contagem, as Deputadas Elisa Costa e 
Jô Moraes, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, a Presidente, Deputada Elisa Costa, 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 é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a debater o tema 
"Geração de trabalho, emprego e renda", tendo como objetivo a 
divulgação, o esclarecimento e a promoção dos diversos programas 
disponíveis de geração de emprego e renda, e acusa o recebimento 
das seguintes proposições, para as quais foram designados os 
relatores citados a seguir: em turno único, Projetos de Lei nºs 2.940, 
2.941, 2.946, 2.956/2006 (Deputada Jô Moraes); 2.959, 2.965, 2.967, 
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2.968, 2.970, 2.977, 2.978 e 3.001/2006 (Deputado lrani Barbosa). 
A Presidência interrompe a 1 ª Parte da reunião para ouvir a Sra. 
Heliana Kátia Tavares Campos, Secretária de Articulação Institucional 
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; os Srs. 
Wagner Francisco Alves Pereira, Presidente do Conselho Estadual do 
Trabalho, Emprego e Renda do Estado - Ceter -; Márcio Luiz 
Guglielmoni, Presidente da Comissão Municipal do Trabalho de 
Contagem; André Teixeira, Chefe de Gabinete e representante da 
Prefeita de Contagem; Fábio Bittencourt, Secretário Adjunto de 
Governo do Município de Vespasiano; Carlos Calazans, representante 
do Ministério do Trabalho, que são convidados a tomar assento à 
mesa. A Presidência, na condição de autora do requerimento que deu 
origem ao debate, tece suas considerações iniciais; logo após, passa 
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos 
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Alencar da Silveira Jr., Presidente - Elisa Costa - Jô Moraes - Célio 

Moreira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
MENSAGEM Nº 560/2006 

Belo Horizonte, 29 de março de 2006. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Encaminho a Vossa Excelência, para análise e deliberação pela 

egrégia Assembléia Legislativa, emenda ao Projeto de Lei nº 3.063, 
de 2006, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de 
crédito com o Banco do Brasil S.A , destinada ao Programa de 
Melhoria de Ligações e Acessos Rodoviários no Vale do Rio Doce. 

Informamos que a alteração da redação do art. 1 º elucida e ratifica 
que o aumento do limite do valor da contratação é fundamentado na 
valorização do Real em relação ao Iene, moeda essa a ser 
internalizada pelo Banco do Brasil, agente financiador da Operação de 
Crédito, a conta do Japan Bank for lnternational Cooperation - JBIC. 
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Por sua vez, a alteração da redação do art. 3º perquire apurar a 

redação anterior no que tange às várias modalidades de garantias que 
possam ser dadas pelo devedor, ou exigida pelo credor, tudo 
objetivando a disponibilização dos recursos para o custeio total do 
Programa de Melhoria de Ligações e Acessos Rodoviários no Vale do 
Rio Doce. 

Estas, as razões que me conduzem a submeter ao exame de seus 
nobres pares a emenda ao Projeto de Lei nº 3.063, de 2006, em 
comento. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado. 

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 3.063/2006 
Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o 

Banco do Brasil S.A., destinada à execução do Programa de Melhoria 
de Ligações e Acessos Rodoviários no Vale do Rio Doce. 

Art. 1 º-O art. 1 ºdo Projeto de lei nº 3.063, de 2006, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 1 º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de 
crédito, em moeda estrangeira, com o Banco do Brasil S.A., até o 
limite equivalente a \17.250.000.000,00 (sete bilhões duzentos e 
cinqüenta milhões de ienes), equivalentes a R$135.000.000,00 (cento 
e trinta e cinco milhões de reais) destinados à execução do Programa 
de Melhoria de Ligações e Acessos Rodoviários no Vale do Rio Doce, 
componente do Projeto Estruturador de Pavimentação de Ligações e 
Acessos Rodoviários aos Municípios- PROACESSO."; 

Art. 2º - O art. 3º do Projeto de lei nº 3.063, de 2006, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer em garantia 
para a realização da operação de crédito de que trata esta lei até o 
limite equivalente a 125% (cento e vinte e cinco por cento) do valor do 
financiamento: 

I - ações preferenciais nominativas de emissão da Companhia 
Energética de Minas Gerais S.A - CEMIG, de titularidade da 
administração direta ou indireta; 

11 - debêntures de emissão da Companhia Energética de Minas 
Gerais S.A.- CEMIG. 

Parágrafo único - As garantias ofertadas na forma autorizada acima 



434 
poderão ser objeto de substituição por outras da mesma natureza, 
de modo a prover o nível de cobertura requerido para garantir o 
pagamento do saldo devedor do financiamento a ser contratado pelo 
Estado."." 

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.063/2006. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

EMENDA Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 3.063/2006 
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo: 
"Art. ... - Fica vedada a concessão, para exploração da iniciativa 

privada; dos trechos incluídos no Programa de Melhoria de Ligações e 
Acessos Rodoviários no Vale do Rio Doce, componente do Projeto 
Estruturador de Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários 
aos Municípios e que serão financiados pelos recursos desta lei, até 
cinco anos após a realização das obras. 

Salas das Reuniões, 5 de abril de 2006. 
Weliton Prado 
Justificação: Esta emenda visa assegurar garantias à população da 

região do Vale do Rio Doce de que o financiamento contratado junto 
ao Banco do Japão e intermediado pelo Banco do Brasil S.A. não 
servirá para adequar condições dos trechos rodoviários para posterior 
concessão a empresas privadas explorarem a manutenção . e 
conservação das rodovias estaduais por meio de cobrança de 
pedágios. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
2.917/2006 

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.917/2006 
visa dar a denominação de Escola Estadual Lar dos Meninos à Escola 
Estadual situada na Rua São Vicente, nº 300, no Bairro Olhos d'Água, 
com sede no Município de Belo Horizonte. 

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

Fundamentação 
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A matéria sob exame trata de proposta que resulta de pedido 

formulado pelo colegiado da Escola Estadual de Ensino Fundamental 
e Médio do Bairro Olhos d'Água, o qual, em reunião realizada no dia 
14/7/2005, homologou, pela unanimidade dos votos, a indicação do 
nome Lar dos Meninos para denominação da referida unidade de 
ensino. 

A citada escola funciona dentro da entidade Lar dos Meninos São 
Vicente de Paulo, que tem como filosofia a busca dos valores éticos, 
morais e sociais do adolescente, acolhendo jovens carentes de 13 a 
1 7 anos, em situação de risco. 

Pelo trabalho constante da referida entidade na busca da proteção e 
da promoção humana, e por desenvolver formação pedagógica de 
intervenção para mudanças de conduta, é conveniente e oportuno dar 
o seu nome àquela unidade de ensino. 

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

nº 2.917/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Weliton Prado, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
2.942/2006 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o Projeto de Lei nº 
2.942/2006 visa a declarar de utilidade pública a Associação 
Francisco de Assis Betti, com sede no Município de Contagem. 

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda nº 1, cabe 
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme 
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade, sem fins lucrativos, presta relevantes serviços 

ao Município de Contagem. Entre os seus objetivos, é importante 
destacar que ela promove atividades de apoio e recuperação de 
dependentes químicos, presta assistência e orientação aos familiares 
dos recuperandos, desenvolve cursos profissionalizantes, visando à 
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proporciona acolhimento e tratamento aos mais necessitados. 

436 

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de 
utilidade pública. 

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

nº 2.942/2006, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 5 de abril de 2006. 
Doutor Ronaldo, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
2.944/2006 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa a 
alterar o art. 1 º da Lei nº 14.550, de 27/12/2002, que declara de 
utilidade pública a Casa de Recuperação de Tóxicos Projeto Vida 
Nova- Provin -, com sede no Município de Campo Belo. 

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

Fundamentação 
A proposição em tela é pertinente, considerando ser necessária a 

atualização da identidade jurídica da entidade, originária na alteração 
estatutária realizada em 11/11/2004, que mudou a sua denominação 
para Comunidade Terapêutica Projeto Vida Nova - Provin. 

Pelo disposto no estatuto da instituição, verificamos que seu 
propósito não se altera, apresentando as mesmas condições formais 
que permitiram outorgar-lhe o título de utilidade pública por meio da 
Lei nº 14.550, de 2002. 

É relevante observar, por fim, que ela continua tendo caráter 
assistencial e filantrópico, com o objetivo de resgatar o caráter e o 
moral dos que estão à margem da sociedade. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.944/2006, em turno único. 
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Fahim Sawan, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
2.950/2006 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 
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O Governador do Estado encaminhou a esta Casa, por meio da 
Mensagem nº 503/2006, o Projeto de Lei nº 2.950/2006, que autoriza 
a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal a favor do 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 23/2/2006, foi o projeto 
distribuído à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
para receber parecer, nos termos do art. 204 do Regimento Interno. 

Conforme § 2º do referido artigo, foi concedido prazo de 20 dias para 
apresentação de emendas. No decurso do prazo regimental, não 
houve apresentação de emendas. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe tem como objetivo autorizar o Poder 

Executivo a abrir crédito suplementar, no valor de R$1.020.000,00, 
para atender a despesas com a instalação da Promotoria de Justiça 
de Proteção ao Patrimônio Histórico e Turístico do Estado de Minas 
Gerais. 

Inicialmente, cabe observar que tal projeto faz-se necessário em 
virtude de a Lei nº 15.970, de 12/1/2006- Lei Orçamentária para o 
corrente exercício - , não prever autorização para o Executivo abrir 
crédito suplementar ao orçamento do Ministério Público. 

Conforme dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui 
normas gerais de direito financeiro, os créditos suplementares 
destinam-se a reforço de dotação orçamentária insuficientemente 
prevista na lei do orçamento, serão autorizados por lei e abertos por 
decreto. Além disso, sua abertura depende da existência de recursos 
disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição 
justificativa. 

Conforme discriminado no projeto, o crédito total a ser autorizado 
destina-se às seguintes despesas: 

I - R$170.000,00 para aquisição de equipamentos e material 
permanente; 
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11- R$850.000,00 para aquisição de imóvel. 
Para a abertura do crédito, serão utilizadas as seguintes fontes de 

recurso: 
a- a parte a que se refere o item li provem do Contrato de Repasse 

nº 0174.794-57/2005, firmado em 25/8/2005 entre a União, por 
intermédio do Ministério do Turismo, e o Ministério Público; 

b - a parte relacionada no item I corresponde à contrapartida do 
Estado e será proveniente da anulação de dotação orçamentária da 
Reserva de Contingência. 

O projeto atende, portanto, aos requisitos constitucionais e legais 
que disciplinam a matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.950/2006 em turno único. 
Sala das Comissões, 5 de abril de 2006. 
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Henrique -

Luiz Humberto Carneiro - Jayro Lessa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

2.952/2006 
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.952/2006 

visa dar a denominação de Escola Estadual Professora Neiva Maria 
Leite à Escola Estadual de Delfinópolis, com sede nesse Município. 

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

Fundamentação 
O nome da Professora Neiva Maria Leite foi indicado pelo colegiado 

da Escola Estadual de Delfinópolis, em reunião realizada em 
24/11/2005, que homologou, por unanimidade dos votos dos seus 
membros, a denominação para a referida unidade de ensino. 

Cidadã exemplar, a homenageada prestou relevantes serviços à 
população de Delfinópolis. Foi professora de Português e participou 
com a comunidade de reflexões e estudos sobre educação. 
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Em reconhecimento aos bons serviços prestados, justa se torna a 

homenagem que lhe está sendo concedida. 
Conclusão 

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 2.952/2006 em turno único. 

Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Doutor Viana, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
2.956/2006 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei nº 
2.956/2006 visa a declarar de utilidade pública o Centro Comunitário 
Rural de Ponte Vila, com sede no Município de Formiga. 

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

Fundamentação 
A referida entidade possui como objetivo essencial promover ações 

para a melhoria da qualidade de vida da população local. Dessa 
forma, desenvolve atividades educacionais e assistenciais; dá 
proteção à saúde da família; oferece cursos de capacitação 
profissional; combate a fome e a pobreza; promove a inserção dos 
seus associados no mercado de trabalho; orienta a comunidade sobre 
a preservação da natureza. 

Visando a ampliar e subsidiar suas iniciativas, busca apoio junto aos 
órgãos governamentais, às entidades civis e à sociedade em geral. 

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de 
utilidade pública. 

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

nº 2.956/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 5 de abril de 2006. 
Jô Moraes, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 



2.957/2006 
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática 

Relatório 
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De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei nº 
2.957/2006 visa declarar de utilidade pública a entidade denominada 
Albertos Futebol Clube, com sede no Município de Formiga. 

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

Fundamentação 
O Albertos Futebol Clube é uma entidade civil, com personalidade 

jurídica, fundada em 1990, e seu propósito primordial é a difusão da 
prática de esportes, com ênfase no futebol. 

Para alcançar suas metas, compete em todas as modalidades 
esportivas, amadoristas e especializadas. Além disso, tornou-se um 
fator de integração, uma vez que promove reuniões de caráter social e 
cultural, oportunidades em que é cultivado o civismo e as tradições 
mineiras. 

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

nº 2.957/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Weliton Prado, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
2.960/2006 

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei nº 
2.960/2006 visa declarar de utilidade pública o Ponte Vila Esporte 
Clube, com sede no Município de Formiga. 

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

A citada entidade, fundada em janeiro de 2004, possui por finalidade 
a difusão da prática dos esportes em geral, mas dedica maior atenção 
ao futebol. 

Na consecução de seus objetivos, compete em todas as 
modalidades esportivas amadorísticas e especializadas; e promove 
reuniões de caráter social e cultural. 

Dessa maneira, incentiva as pessoas, por meio do esporte e da 
cultura, a se tornarem agentes de sua própria transformação e 
colaboradores na construção de uma sociedade justa e solidária. 

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de 
utilidade pública. 

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

nº 2.960/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Doutor Viana, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
2.965/2006 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela 
visa declarar de utilidade pública o Lar de Velhinhos Irmã Marieta, 
com sede no Município de Cambuquira. 

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

Fundamentação 
A referida entidade tem caráter filantrópico e se dedica à promoção 

graciosa da assistência às pessoas realmente pobres e aos idosos. 
Apóia ações que possam ser úteis para o seu propósito e que 

tenham possibilidades de ampliar o seu atendimento. 
Junto ao poder público, procura garantir o cumprimento das 

prerrogativas relativas aos direitos do cidadão e assegurar-lhe o 
acesso aos bens socioculturais necessários ao seu desenvolvimento. 

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

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 
2.965/2006 em turno único. 

Sala das Comissões, 5 de abril de 2006. 
lrani Barbosa, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
2.966/2006 

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática 
Relatório 

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela visa 
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Colaboradores da 
Escola Estadual Professor Caetano Azeredo, com sede no Município 
de Belo Horizonte. 

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

Fundamentação 
A referida instituição tem por objetivo mensurar os padrões de 

ensino, integrando os diversos parceiros comprometidos com a 
melhoria da educação pública. 

Na busca do aprimoramento educacional, ela promove cursos, 
campanhas educativas e firma convênios pertinentes à sua área de 
atuação. 

Motiva a comunidade escolar para exigir o cumprimento das normas 
e a manutenção da qualidade do ensino público. Coopera com o 
colegiado, o corpo docente e os pais, na busca de soluções para as 
demandas. 

Apoiando as demais associações congêneres, promove eventos 
sociais, "shows" e festas que contribuem para manutenção e 
ampliação de suas ações. 

Por suas iniciativas, a referida entidade merece o título de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.966/2006, em turno único, nos termos apresentados. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 



Ana Maria Resende, relatora. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

2.977/2006 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
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De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei nº 
2.977/2006 visa declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário 
Nossa Senhora de Lourdes, com sede no Município de Formiga. 

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

Fundamentação 
O referido Conselho, fundado em 1988, procura solucionar, através 

da atuação conjunta dos moradores, os grandes problemas por eles 
enfrentados. 

Para alcançar suas metas, combate a fome e a pobreza, dá 
proteção à saúde da família, oferece cursos de capacitação 
profissional, promove a inserção de seus associados no mercado de 
trabalho e orienta as pessoas, principalmente as mais jovens, sobre a 
preservação da natureza. 

Com a finalidade de promover melhorias para a comunidade, 
celebra convênios com órgãos públicos e privados. 

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de 
utilidade pública. 

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

nº 2.977/2006 em turno único. 
Sala das Comissões, 5 de abril de 2006. 
lrani Barbosa, relator. 

PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.080/2005 
Comissão de Cultura 

Relatório 
O Projeto de Lei nº 2.080/2005, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 

acrescenta dispositivo à Lei nº 12.733, de 30/12/97, que dispõe sobre 
a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de estimular a 
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realização de projetos culturais no Estado. 

A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Vem agora ao projeto a esta Comissão para receber parecer, nos 
termos do art. 188, c/c com o art.1 02, XVII, "b", do Regimento Interno 
da Casa. 

Fundamentação 
O projeto em análise tem por finalidade incluir entre os beneficiários 

dos incentivos fiscais a serem concedidos a incentivadores de projetos 
culturais no Estado, nos termos da Lei nº 12.733, de 1997, entidades 
que utilizem canais comunitários em serviço de TV a cabo ou 
executoras de serviço de radiodifusão comunitária. 

As rádios e TVs comunitárias são entidades de utilidade pública e 
sem fins lucrativos, destinadas a proporcionar informação, cultura, 
entretenimento e lazer a pequenas comunidades. Sua inclusão na 
referida lei justifica-se pela reconhecida atuação em prol da promoção 
e da difusão das culturas regionais, valorizando o trabalho de artistas 
locais e as manifestações de origem popular e contribuindo de forma 
significativa para a preservação e o desenvolvimento das diversas 
formas de criação artística e cultural. 

A inclusão das rádios e TVs comunitárias na relação dos segmentos 
a serem beneficiados com a isenção fiscal concedida pela Lei nº 
12.733, de 1997, permitirá que esses importantes setores se 
consolidem como instrumentos de promoção e inclusão cultural do 
cidadão mineiro. 

Não obstante a inequívoca atuação das rádios e TVs comunitárias 
como entidades de produção e difusão cultural, é importante ressaltar 
que a Lei nº 12.733, de 1997, vinculou diretamente o recebimento do 
incentivo à inserção do projeto que se pretende empreender em uma 
das áreas de atividade cultural definidas no texto legal, em lugar de 
especificar pessoas físicas ou jurídicas como destinatárias dos 
benefícios, ainda que envolvidas em atividades de cunho cultural. 

O que se depreende dessa constatação é que, ao vincular o 
benefício diretamente à atividade a ser executada, o legislador teve a 
intenção de assegurar o controle de sua utilização em projetos 
estritamente de caráter artístico ou cultural (art.17), sem deixar 
margem a que entidades culturais que atuem em outras frentes, como 
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é o caso das rádios e TVs, possam fazer uso desses recursos para 
fins diversos. 

É importante ressaltar que a Lei Federal nº 8.313, de 1991, a 
conhecida Lei Rouanet, estabelece o mesmo tipo de critério para a 
concessão de incentivos fiscais, qual seja, a inserção do projeto em 
uma das áreas culturais nela enumeradas, dentre as quais se 
destacam as rádios e televisões, educativas e culturais, de caráter não 
comercial. Nessa lei não se encontra referência à concessão 
indiscriminada a qualquer entidade, ainda que cultural. 

Assim sendo, propomos a alteração do projeto em exame por meio 
de emenda, a fim de adequá-lo aos pressupostos da lei à qual se 
refere, resguardando, entretanto, sua finalidade original de garantir 
recursos para a continuidade das rádios e TVs comunitárias e 
estendendo seu alcance às rádios e televisões educativas e culturais 
sem fins lucrativos. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.080/2005, no 1 ºturno, com a Emenda nº 1, a seguir. 
Emenda nº 1 

Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação: 
"Art. 1 º-O art. 8° da Lei nº 12.733, de 30 de dezembro de 1997, fica 

acrescido do seguinte inciso XIII: 
'Art. 8º- ( ... ) 
XIII - rádio e televisão, destinados a veiculação exclusiva em canais 

comunitários ou educativos e culturais sem fins lucrativos'.". 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Gil Pereira, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Biel Rocha. 

PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.204/2005 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o Projeto de Lei nº 

2.204/2005 visa a instituir o Certificado Inclusão e o Selo Inclusão no 
Estado. 

O projeto foi analisado preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela legalidade 
e pela constitucionalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, 
que apresentou. 
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Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer 

quanto ao mérito, nos termos do art. 102, XIV, "c", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em pauta tem por objetivo instituir o Certificado 

Inclusão e o Selo Inclusão no Estado, a serem conferidos a pessoas 
físicas ou jurídicas que adaptarem suas edificações ou treinarem seus 
funcionários para melhor atendimento a idosos e deficientes. 

O objetivo do projeto obedece a um preceito constitucional que visa 
à igualdade: tratar de maneira desigual os desiguais. Esse preceito 
encontra cada vez mais acolhida na sociedade. Muito se tem realizado 
nesse terreno com o objetivo de salvaguardar a dignidade dos que 
fazem jus a um tratamento diferenciado, para total integração numa 
vida normal. É a extensão dos chamados direitos de equidade, direito 
de ir e vir, a uma classe especial da população do Estado. 

O propósito visado pelo projeto em tela também motivou vários 
projetos semelhantes, em andamento nesta Casa, tais como: o 
Projeto de Lei nº 745/2003, que pretende instituir o Selo Empresa 
Amiga da Terceira Idade no Estado; o Projeto de Lei nº 1.470/2000, já 
convertido na Lei n' 14.574, de 2003, que instituiu o Certificado 
Cidadão e o Selo-Cidadão; o Projeto de Lei nº 1.672/2004, da mesma 
autora do projeto ora analisado, o qual estabelece a Política Estadual 
de Pessoa com Deficiência para o Estado de Minas Gerais. 

A Comissão de Constituição e Justiça, por esse e outros motivos 
alegados em seu parecer, houve por bem apresentar o Substitutivo nº 
1 , com o objetivo de adaptar a proposição aos aspectos jurídicos e de 
técnica legislativa, visando a sua tramitação normal nesta Casa, 
substitutivo com que concordamos. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.204/2005, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Alencar da Silveira Jr., Presidente - Elisa Costa, relatora - Jô 

Moraes. 
PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.413/2005 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
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Relatório 

A proposição em tela é de autoria do Deputado Zé Maia e tem por 
escopo autorizar o Poder Executivo a doar à Companhia de Habitação 
do Estado de Minas Gerais - Cohab-MG - o imóvel que especifica. 

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição 
e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e legal, cabendo 
agora a este órgão técnico analisar a proposição no âmbito de sua 
competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VIl, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O imóvel objeto da proposição em análise compõe-se de um terreno 

com área de 10.000,00m2, situado na Fazenda Cerradão, localizada no 
Município de Frutal, doado ao Estado em 1954 por particulares. 

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio 
jurídico em causa, prevê o parágrafo único do art. 1 º do projeto que o 
imóvel se destina à implantação de um empreendimento habitacional 
para famílias de baixa renda do Município de Frutal. 

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende aos 
preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens 
públicos, além de não representar despesas para o erário e não 
acarretar repercussão na lei orçamentária, em conformidade com a Lei 
Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito 
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

Releva mencionar, finalmente, que o negócio jurídico a ser realizado 
está revestido de garantia, uma vez que o art. 2º do projeto de lei em 
causa prevê a reversão do imóvel 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. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

2.413/2005 no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 5 de abril de 2006. 
Domingos Sávio, Presidente - José Henrique, relator - Dilzon Melo -

Sebastião Helvécio. 
PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.581/2005 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
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Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em 
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel 
que especifica ao Município de São João da Mata. 

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que 
apresentou. Dando prosseguimento à tramitação do projeto, compete 
agora a este órgão colegiado analisá-lo quanto a sua repercussão 
financeira e orçamentária, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VIl, 
"d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei nº 2.581/2005, em sua forma original, autoriza a 

doação ao Município de São João da Mata do imóvel constituído de 
um terreno com área de 1.212,75m2, com o fim de prover a integração 
social, por meio de atividades no campo da assistência à criança e ao 
adolescente. 

O Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e 
Justiça, acata solicitação do Poder Executivo de condicionar o negócio 
jurídico à construção, pelo Município, de um prédio para instalação da 
Escola Municipal Rosa Alvim, além de corrigir divergências entre as 
dimensões das áreas constantes no projeto e no memorial descritivo 
encaminhado a esta Casa pela Prefeitura Municipal de São João da 
Mata. 

Fundamentadas as alterações, compete-nos esclarecer que a prévia 
autorização legislativa pretendida pela proposição em análise é 
exigida pelo § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que 
estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle 
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal no tocante à movimentação dos valores 
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro. 

O negócio jurídico de que trata a proposição em tela não acarreta 
despesas para os cofres públicos nem causa impacto na lei 
orçamentária. As alienações de bens imóveis por doação, 
devidamente autorizadas por este Parlamento, não necessitam ser 
incluídas na lei orçamentária e representam somente uma mudança 
no ativo permanente do balanço patrimonial do Estado. 
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Conclusão 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 
2.581/2005, no 12 turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 5 de abril de 2006. 
Domingos Sávio, Presidente - José Henrique, relator - Dilzon Melo -

Luiz Humberto Carneiro. 
PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.675/2005 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado George Hilton, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo ao Turismo Educativo e 
dá outras providências. 

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. 

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Educação, 
Ciência, Tecnologia e Informática, que opinou por sua aprovação na 
forma do Substitutivo nº 1. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, 
em obediência ao art. 188, c/c o art. 102, inciso VIl, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento institui a política estadual de incentivo ao 

turismo educativo, objetivando possibilitar que os alunos da rede 
pública de ensino tenham acesso à cultura e a bens de valor artístico 
e turístico do Estado. 

O parágrafo único do art. 1 º estabelece que o turismo educativo 
consiste na elaboração e execução de excursões com roteiros de 
visitas instituídos pelos educandários a locais programados, sendo 
assegurada a cada escola a sua participação, pelo menos uma vez ao 
ano. 

A Comissão de Constituição e Justiça analisou a matéria e relatou 
que o legislador estadual editou a Lei nº 12.398, de 12/12/98, que 
dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo e, em seus arts. 4° e 8º, 
obriga o Estado a concentrar ações no planejamento global, 
outorgando ao Conselho Estadual de Turismo - CET - a competência 
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para aprovar os planos, programas e projetos relacionados com a 
formulação e a execução da política estadual de desenvolvimento do 
turismo. A Comissão afirma, ainda, em seu parecer, que o processo 
formativo desenvolvido na educação escolar está estribado na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação. Assim sendo, não se pode impor às 
escolas a realização de excursões com alunos, se essa atividade não 
for compatível com o seu projeto pedagógico, sob pena de ofensa ao 
princípio da autonomia do educandário, previsto no art. 15 da citada 
lei. Desse modo, essa Comissão apresentou o Substitutivo nº 1, 
objetivando corrigir tais distorções. 

A Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática 
declarou em seu parecer que a educação contemporânea prioriza a 
formação integral do ser humano, em suas diversas dimensões. É 
necessário ampliar os horizontes do aluno, propiciando a ele 
experiências diversificadas pelo contato direto com as fontes da 
cultura e do conhecimento. Desse modo, essa Comissão opinou pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1. 

A principal característica do Plano Mineiro de Turismo - Lei nº 
12.398- é a atuação articulada dos diversos segmentos do setor, seja 
em nível público seja no privado. Ao Estado caberão as atividades de 
apoio e de natureza supletiva e, à iniciativa privada, a exploração dos 
empreendimentos e a prestação de serviços. A ação pública será 
viabilizada por meio de recursos orçamentários, linhas de crédito, 
recursos do Fundo de Assistência ao Turismo - Fastur. Sobre os 
recursos orçamentários, temos a dizer que o montante destinado à 
Secretaria de Estado do Turismo - Setur - é de R$14.041.946,00, 
sendo que ao projeto Turismo em Minas são reservados 
R$4.652.000,00, que poderão ser suplementados, caso não sejam 
suficientes para fazer face à demanda das escolas públicas para 
realizarem o turismo educativo. 

Voltamos a insistir que a ação articulada entre os diversos 
segmentos do setor - público e privado - se faz extremamente 
necessária para a implementação do projeto em análise. Além de 
incentivar imediatamente o setor, o projeto representa uma semente 
para um crescimento maior no futuro, por despertar entre os jovens 
maior interesse em viagens turísticas. 

Conclusão 
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.675/2005, em 1 º turno, na forrna do Substitutivo nº 1, apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça 

Sala das Comissões, 5 de abril de 2006. 
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - José 

Henrique - Dilzon Melo. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI No 2.696/2005 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

A proposição em tela é de autoria do Leonardo Moreira e tem por 
escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São 
Sebastião do Rio Verde o imóvel que especifica. 

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e 
legal com a Emenda nº 1, que apresentou, cabendo agora a este 
órgão técnico analisar a proposição no âmbito de sua competência, 
conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VIl, "d", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O imóvel objeto da proposição compõe-se de um terreno com área 

de 360,00m2 , situado no Município de São Sebastião do Rio Verde, 
doado ao Estado em 1980 pelo referido Município, sem encargos. 

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio 
jurídico em causa, prevê o parágrafo único do art. 1 º do projeto, que o 
imóvel será destinado ao Programa de Saúde da Família - PSF -, que 
funciona no local desde abril de 2005. 

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende 
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de 
bens públicos, além de não representar despesas para o erário e não 
acarretar repercussão na lei orçamentária, em conformidade com a 
Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito 
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de 
garantia, uma vez que o art. 2º do projeto de lei em causa prevê a 
reversão do imóvel ao patrimônio do Estado na hipótese do não-
atendimento do objetivo fixado. 
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Releva mencionar que a Emenda nº 1, apresentada pela 

Comissão anterior, tem por objetivo corrigir o nome do Município sede 
do imóvel no "caput" do art. 1 º, bem como aprimorar o seu texto de 
acordo com a técnica legislativa e que a subemenda ora apresentada 
visa incorporar a palavra "caput" ao comando da referida emenda. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

2.696/2005, no 1 o turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça, com a Subemenda nº 1, a seguir 
apresentada. 

Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 
Dê-se ao comando da Emenda nº 1 a seguinte redação: 
"Dê-se ao "caput" do art. 1 ºa seguinte redação:". 
Sala das Comissões, 5 de abril de 2006. 
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Melo, relator - Sebastião 

Helvécio - José Henrique. 
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.744/2005 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe 
pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de 
Conceição das Alagoas o imóvel que especifica. 

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade na forma proposta, vem agora a proposição a este órgão 
colegiado para receber parecer com relação a sua repercussão 
financeira, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, VIl, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Por meio do projeto de lei em análise pretende-se autorizar o Poder 

Executivo a doar o imóvel constituído por um terreno com área de 
1 O.OOOm2 , situado no Município de Conceição das Alagoas, doado por 
este ente federativo ao Estado, em 1949, com o objetivo de ali se 
construir um grupo escolar rural, o que veio a se concretizar. 

Com o advento da municipalização do ensino público fundamental, 
tal unidade foi desativada, porém encontra-se funcionando no local, 
em estado precário, a Escola Municipal Querobino Gomindes, razão 
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De acordo com o parágrafo único do art. 1 º da proposição, tal bem 
destina-se à implantação dessa unidade escolar. Portanto, tal 
finalidade atende ao interesse público que deve nortear a alienação. 

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de 
garantia, uma vez que o art. 22 do projeto prevê a reversão do imóvel 
ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de três anos contados da 
data da escrilura pública de doação, não lhe tiver sido dada a 
destinação prevista. 

A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal 
nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2º de 
seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos valores 
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada 
se precedida de tal medida. 

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre 
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar 
despesas para o erário e não acarretar repercussão na lei 
orçamentária. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.744/2005 no 1º turno. 
Sala das Comissões, 5 de abril de 2006. 
Domingos Sávio, Presidente - José Henrique, relator - Dilzon Melo -

Elisa Costa - Sebastião Helvécio. 
PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.764/2005 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em tela 
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao 
Municipio de Rio Pardo de Minas o imóvel que especifica. 

A Comissão de Constituição e Justiça o examinou preliminarmente, 
considerando-o jurídico, constitucional e legal com a Emenda nº 1, 
que apresentou. 

Cabe, agora, a este órgão técnico analisar a proposição no âmbito 
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de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 
102, VIl, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise pretende autorizar o Poder Executivo a 

fazer reverter ao Município de Rio Pardo de Minas terreno urbano com 
área total de 750m2, situado nesse Município, conforme escritura 
pública registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Rio Pardo de Minas, sob o nº 1.094, a fls. 194 do Livro 2-D. 

Cumpre ressaltar que o referido imóvel foi doado ao Estado no ano 
de 1979, destinado à construção de uma unidade ambulatorial de 
saúde, o que não se concretizou, razão pela qual ele está sendo 
alienado na forma de reversão. 

A autorização legislativa, requisito da transação ora analisada, 
decorre da exigência fixada pela Lei Federal nº 4.320, de 1964, que 
estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle 
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal, especialmente pelo § 2º do seu art. 1 05. 

O negócio jurídico aludido no projeto de lei não acarreta despesas 
para os cofres públicos nem causa impacto na lei orçamentária, pois, 
devidamente autorizado por este Parlamento, não necessita ser 
incluído no Orçamento, vindo a representar apenas uma mudança no 
ativo permanente do balanço patrimonial do Estado. 

Cabe esclarecer que a emenda apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça tem por objetivo sanar erro material constatado 
no art. 1 º e aprimorar sua redação de conformidade com a técnica 
legislativa. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2. 764/2005, no 1 º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 5 de abril de 2006. 
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Melo, relator - Elisa Costa -

Sebastião Helvécio - José Henrique. 
PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.866/2005 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe 
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pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de 
Campina Verde o imóvel que especifica. 

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, vem agora a proposição a este órgão colegiado para 
receber parecer com relação a sua repercussão financeira, conforme 
dispõe o art. 188, c/c o art. 102, Vil, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise pretende autorizar o Poder Executivo a 

doar o imóvel constituído por um terreno com área de 720m2 , situado 
no Município de Campina Verde, doado por este ao Estado, em 1979, 
com o fim de se construir no local uma unidade ambulatorial. 

Em 1981 o Estado construiu no terreno o prédio para esse fim, mas, 
com o advento da municipalização dos serviços básicos de saúde, 
almeja agora o Prefeito Municipal seja ele transferido ao domínio de 
Campina Verde, para que possa efetivar as necessárias obras de 
melhoria no prédio e sua adequação para o atendimento à população. 

A alienação pretendida atende ao interesse público, já que a 
proposição preceitua que o bem será destinado ao funcionamento de 
posto de saúde municipal. 

Cabe ressaltar que o negócio jurídico a ser realizado está revestido 
de garantia, uma vez que o art. 2º do projeto prevê a reversão do 
imóvel ao patrimônio do Estado, cessada a causa que justifica a 
doação. 

A autorização legislativa é exigida pela Lei Federal nº 4.320, de 
1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração 
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2º de seu art. 105, 
segundo o qual a movimentação dos valores pertencentes ao ativo 
permanente do Tesouro só pode ser realizada se precedida de tal 
medida. 

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre 
a transferência de domínio de bens públicos, além de não acarretar 
despesas para o erário e não ter repercussão na lei orçamentária. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.866/2005 no 1 º turno. 
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Sala das Comissões, 5 de abril de 2006. 
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa 

Costa- José Henrique - Dilzon Melo. 
PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 

2.888/2005 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 

Relatório 
De autoria desta Comissão, o projeto de resolução em tela tem por 

objetivo aprovar previamente, nos termos do art. 62, XXXIV, da 
Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que 
especifica, cujos processos foram instruídos pelo Instituto de Terras 
do Estado de Minas Gerais - lter-MG -, órgão vinculado à Secretaria 
Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária. 

Nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18, de 1993, 
que disciplina a tramitação da matéria, coube à Comissão de 
Constituição e Justiça apreciar preliminarmente o projeto, tendo-se 
manifestado por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Na seqüência da tramitação, cumpre agora a este órgão colegiado 
emitir parecer sobre o assunto, atendo-se aos lindes estabelecidos no 
art. 188, c/c o art. 102, IX, "e", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de resolução em causa trata de conceder aprovação 

prévia para legitimação de 14 glebas rurais, situadas nos Municípios 
de Rio Pardo de Minas, Santo Antônio do Retiro, Vargem Grande do 
Rio Pardo e Montezuma. 

Em atendimento ao que dispõe a legislação regente da matéria, as 
alienações de tais imóveis dar-se-ão mediante compra preferencial, ou 
seja, o legítimo posseiro terá prioridade para adquirir o bem, de 
acordo com o preço de mercado. 

Enfatizamos que elas refletem a política rural adotada pelo 
constituinte mineiro no que se refere ao papel atribuído ao Estado de 
"promover o bem-estar do homem que vive do trabalho da terra e fixá-
lo no campo", conforme o art. 247 da Constituição mineira. 

Em face desses esclarecimentos, consideramos justa a concessão 
de domínio a quem de fato participou ativamente e de forma produtiva 
na ocupação do território mineiro. 

Conclusão 
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Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Resolução nº 2.888/2005 no 1 º turno. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Padre João, Presidente - Marlos Fernandes, relator - Doutor Viana. 
PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 

2.923/2006 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 

Relatório 
De autoria desta Comissão, o projeto de resolução em tela tem por 

objetivo dar cumprimento ao disposto no art. 62, XXXIV, da 
Constituição do Estado, a saber, aprovar previamente a alienação das 
terras devolutas que especifica, cujos processos foram instruídos pelo 
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - lter-MG -, órgão 
vinculado à Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de 
Reforma Agrária. 

Nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18, de 1993, 
que disciplina a tramitação da matéria, coube à Comissão de 
Constituição e Justiça apreciar preliminarmente o projeto, 
oportunidade em que se manifestou concluindo por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, tal como apresentado. 

Dando prosseguimento à tramitação, cumpre agora a este órgão 
colegiado emitir parecer sobre o assunto, atendo-se aos lindes 
estabelecidos no art. 188, c/c o art. 102, IX, "e", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de resolução em causa trata de conceder aprovação 

prévia de legitimação de sete glebas, situadas nos Municípios de Rio 
Pardo de Minas e lndaiabira. 

Em atendimento ao que dispõe a legislação regente da matéria, a 
alienação de tais imóveis dar-se-á mediante compra preferencial, ou 
seja, o legítimo posseiro terá prioridade para adquirir o bem, de 
acordo com o preço de mercado .. 

Tal medida reflete a política rural adotada pelo constituinte mineiro 
em consonância com a competência atribuída ao Estado de promover 
o bem-estar do homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no 
campo, conforme dispõe o art. 247 da Constituição mineira. 

Diante desses esclarecimentos, constitui justa medida a concessão 
de domínio em tela a quem de fato participou ativamente e de forma 
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produtiva na ocupação do território mineiro. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Resolução nº 2.923/2006 no 1 º turno. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Padre João, Presidente - Doutor Viana, relator- Marlos Fernades. 

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.643/2005 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o Projeto de Lei nº 

2.643/2005 visa autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que 
especifica ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio 
Pomba- Cefet-RP -, em Lima Duarte. 

Aprovada no 1 o turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça, retorna a proposição agora a este 
órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2 o turno, nos termos 
do art. 189, c/c o art. 102, Vil, do Regimento Interno. 

Em obediência ao § 1 º do art. 189 desse Diploma, a redação do 
vencido faz parte deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise, em sua forma original, autoriza a doação 

ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba- Cefet-
RP - de um imóvel com área de 71.136m2, desmembrado de uma área 
de 127.380m2, destinando-o à construção e ao funcionamento de uma 
Unidade Descentralizadora de Ensino - Uned -, vinculada ao Cefet-
RP, em Lima Duarte. 

A autorização legislativa pretendida pela proposição em exame, para 
a transferência de domínio de bens públicos, é exigência do art. 18 da 
Constituição do Estado; do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, 
que institui normas para licitações e contratos da administração 
pública; e do art. 105, § 2º, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que 
estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle 
dos orçamentos e balanços dos entes federados. 

Reiterando o parecer anteriormente aprovado por esta Comissão, 
afirmamos que a matéria em questão atende aos preceitos legais que 
versam sobre a alienação de bens públicos e, por não acarretar 
despesas para o erário, não repercute na execução da lei 
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orçamentária. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.643/2005, no 2º turno, na forma do vencido. 
Sala das Comissões, 5 de abril de 2006. 
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - José 

Henrique - Dilzon Melo - Jayro Lessa. 
PROJETO DE LEI Nº 2.643/2005 

(Redação do Vencido) 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Rio Pomba- Cefet-RP- o imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Centro Federal 

de Educação Tecnológica de Rio Pomba - Cefet-RP - terreno com 
área de 71.136m2 (setenta e um mil cento e trinta e seis metros 
quadrados), situado na Rua José Virgílio, na localidade denominada 
Pastinho, no Município de Lima Duarte, a ser desmembrado de área 
composta por 127.380,50 m2 (cento e vinte e sete mil trezentos e 
oitenta vírgula cinqüenta metros quadrados), registrada sob nº 10.374, 
a fls. 127 do Livro 3-H, no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Lima Duarte. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo 
destina-se exclusivamente à construção e ao funcionamento de uma 
Unidade Descentralizadora de Ensino - Uned - do Cefet-RP, em Lima 
Duarte. 

Art. 2º - 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 parágrafo único do art. 1 º· 

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 

2.285/2005 
Comissão de Redação 

O Projeto de Resolução no 2.285/2005, de autoria da Comissão de 
Política Agropecuária e Agroindustrial, que aprova, em conformidade 
com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a 
alienação da terra devoluta que especifica, foi aprovado nos turnos 
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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 RESOLUÇÃO N°2.285/2005 
Aprova a alienação da terra devoluta que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o- Fica aprovada, em conformidade com o disposto no art. 62, 

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação, em nome de Carlos 
Nunes Morais, da terra devoluta situada no lugar denominado 
Fazenda Mandacaru Dois, no Município de Montezuma, com área de 
184,9771 ha (cento e oitenta e quatro vírgula nove mil setecentos e 
setenta e um hectares). 

Art. 2 o- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
2.357/2005 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2.357/2005, de autoria do Governador do 

Estado, que autoriza o Poder Executivo a oferecer garantia ou 
contragarantia à Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig - e 
às suas subsidiárias integrais, mediante alteração da Lei no 8.655, de 
18 de setembro de 1984, e dá outras providências, foi aprovado no 2 o 
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 2.357/2005 
Altera a Lei no 8.655, de 18 de setembro de 1984, com o objetivo de 

autorizar o Poder Executivo a oferecer garantia e contragarantia em 
operações de crédito em que sejam mutuárias a Companhia 
Energética de Minas Gerais- Cemig -e suas subsidiárias integrais. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- O art. r da Lei no 8.655, de 18 de setembro de 1984, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. r- Fica o Poder Executivo autorizado a prestar, nos termos e 

condições estabelecidos na legislação pertinente, garantia, tanto real 
quanto fidejussória, ou contragarantia em operações de crédito 
internas ou externas em que sejam mutuárias a Companhia 
Energética de Minas Gerais - Cemig - ou qualquer de suas 
subsidiárias integrais, constituídas para exercer as atividades de 
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia 
elétrica. 

§ 1 o - A garantia ou contragarantia real poderá ser prestada sob a 
forma de caução ou penhor de ações do capital da Cemig de 
propriedade do Estado, excluídas as que garantam o controle direto 
ou indireto da Cemig pelo Estado. 

§ 2 o - Para os fins do disposto no "caput" deste artigo, o Poder 
Executivo poderá oferecer à União, como garantia ou contragarantia, 
as receitas próprias geradas pelos impostos a que se refere o art. 155, 
bem como os recursos de que tratam os arts. 157 e 159, I, "a" e 11, da 
Constituição Federal.". 

Art. 2°- A Lei no 8.655, de 1984, fica acrescida do seguinte art. 2°-A: 
"Art. 2°- A - O Conselho de Administração e a Diretoria Executiva 

das subsidiárias Cemig Distribuição S.A. e Cemig Geração e 
Transmissão S.A. terão a mesma estrutura e composição do Conselho 
de Administração e da Diretoria Executiva da Cemig. 

§ 1 o- Na subsidiária Cemig Geração e Transmissão S. A., a Diretoria 
de Distribuição e Comercialização será substituída por diretoria sem 
designação específica e, na subsidiária Cemig Distribuição S.A., a 
Diretoria de Geração e Transmissão será substituída por diretoria sem 
designação específica. 

§ 2° - Os Conselhos de Administração das subsidiárias Cemig 
Distribuição S.A. e Cemig Geração e Transmissão S.A. serão 
constituídos pelos membros efetivos e suplentes eleitos para o 
Conselho de Administração da Cemig.". 

Art. 3 o - Terão vigência a partir da reorganização societária da 
Cemig, ocorrida em 1 o de janeiro de 2005, as garantias ou 
contragarantias previstas em financiamentos transferidos às 
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subsidiárias integrais, observado o disposto no art. r da Lei no 
8.655, de 1984, com a redação dada por esta lei. 

Art. 4 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 
2.640/2005 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2.640/2005, de autoria do Deputado José 

Henrique, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - Apae - de Santana do Manhuaçu, 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 2.640/2005 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - Apae - de Santana do Manhuaçu, 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 Santana do Manhuaçu, com 
sede nesse Município. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 22 de março de 2006. 
Djalma Diniz, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Doutor 

Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

2.666/2005 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 2.666/2005, de autoria da Deputada Jô Moraes, 
que declara de utilidade pública a Província Carmelita de Santo Elias, 
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 
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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 2.666/2005 
Declara de utilidade pública a entidade Província Carmelitana de 

Santo Elias, 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 entidade Província 

Carmelitana de Santo Elias, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 22 de março de 2006. 
Djalma Diniz, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Doutor 

Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 

2.676/2005 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 2.676/2005, de autoria do Deputado Doutor 
Ronaldo, que declara de utilidade pública a Associação Filantrópica 
Sagrado Coração de Jesus - Afiscoje -, 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 2.676/2005 
Declara de utilidade pública a Associação Filantrópica Sagrado 

Coração de Jesus - Afiscoje -, 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 

Filantrópica Sagrado Coração de Jesus - Afiscoje -, com sede no 
Município de Sete Lagoas. 

Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 22 de março de 2006. 
Djalma Diniz, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Doutor 
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

2.786/2005 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 2. 786/2005, de autoria do Deputado Di mas 
Fabiano, que declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo, 
com sede no Município de Varginha, 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° 2.786/2005 
Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo, com sede 

no Município de Varginha. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Lar São Vicente de 

Paulo, com sede no Município de Varginha. 
Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 22 de março de 2006. 
Djalma Diniz, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Vanessa Lucas. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
2.787/2005 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2.787/2005, de autoria do Deputado Doutor 

Viana, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - Apae - de Cordisburgo, 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 2.787/2005 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - Apae - de Cordisburgo, com sede nesse Município. 
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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 Cordisburgo, com sede nesse 
Município. 

Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 22 de março de 2006. 
Djalma Diniz, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Vanessa Lucas. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
2.789/2005 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2.789/2005, de autoria do Deputado Gustavo 

Corrêa, que declara de utilidade pública a Associação da Esperança -
Cemitério Comunitário de Raul Soares, com sede no Município de 
Raul Soares, 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" 2.789/2005 
Declara de utilidade pública a Associação da Esperança - Cemitério 

Comunitário de Raul Soares, com sede no Município de Raul Soares. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação da 

Esperança - Cemitério Comunitário de Raul Soares, com sede no 
Município de Raul Soares. 

Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 22 de março de 2006. 
Djalma Diniz, Presidente - Doutor Ronaldo, relator- Vanessa Lucas. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 
2.79912005 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2. 799/2005, de autoria do Deputado Paulo 

Cesar, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do 
Bairro Alto do Rosário de ltapecerica, com sede no Município de 
ltapecerica, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 2.799/2005 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Alto 

do Rosário de ltapecerica, com sede no Município de ltapecerica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária do Bairro Alto do Rosário de ltapecerica, com sede no 
Município de ltapecerica. 

Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 22 de março de 2006. 
Djalma Diniz, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Vanessa Lucas. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
2.807/2005 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 2.807/2005, de autoria do Deputado Márcio 

Kangussu, que declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo 
Cultural e Desportivo Unicampo, com sede no Município de 
Jequitinhonha, 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 2.807/2005 
Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo, Cultural e 

Desportivo Unicampo de Jequitinhonha, com sede no Município de 
Jequitinhonha. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo, 

Cultural e Desportivo Unicampo de Jequitinhonha, com sede no 
Município de Jequitinhonha. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 22 de março de 2006. 
Djalma Diniz, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Vanessa Lucas. 
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2.808/2005 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 2.808/2005, de autoria do Deputado Durval 
Ângelo, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária 
dos Moradores do Alto do Galo, com sede no Municipio de Belo 
Oriente, 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 2.808/2005 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos 

Moradores do Alto do Galo, com sede no Municipio de Belo Oriente. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária dos Moradores do Alto do Galo, com sede no Município 
de Belo Oriente. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 22 de março de 2006. 
Djalma Diniz, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Vanessa Lucas. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
2.814/2005 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2.814/2005, de autoria do Deputado Carlos 

Gomes, que declara de utilidade pública o Lar e Abrigo Dr. Mário de 
Souza Barros, com sede no Municipio de Jequeri, 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 2.814/2005 
Declara de utilidade pública o Lar e Abrigo Dr. Mário de Souza 

Barros, com sede no Municipio de Jequeri. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica declarado de utilidade pública o Lar e Abrigo Dr. Mário 

de Souza Barros, com sede no Município de Jequeri. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 22 de março de 2006. 
Djalma Diniz, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Vanessa Lucas. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
2.815/2005 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2.815/2005, de autoria do Deputado Domingos 

Sávio, que declara de utilidade pública a Loja Maçônica Vigilantes do 
Pará - 3.411, com sede no Município de Pará de Minas, 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 2.815/2005 
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Vigilantes do Pará no 

3.411, com sede no Município de Pará de Minas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica 

Vigilantes do Pará no 3.411, com sede no Município de Pará de Minas. 
Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Vanessa Lucas, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ricardo 

Duarte. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 

2.818/2005 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 2.818/2005, de autoria da Deputada Vanessa 
Lucas, que declara de utilidade pública a Creche Comunitária Criança 
Esperança, com sede no Município de Esmeraldas, 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 N"2.818/2005 
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Criança 

Esperança, com sede no Município de Esmeraldas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária 

Criança Esperança, com sede no Município de Esmeraldas. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 22 de março de 2006. 
Djalma Diniz, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Vanessa Lucas. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
2.826/2005 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2.826/2005, de autoria do Deputado Antônio 

Andrade, que declara de utilidade pública o Conselho Particular 
Vicentino da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no 
Município de São Gonçalo do Abaeté, 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 N" 2.826/2005 
Declara de utilidade pública o Conselho Particular Vicentino da 

Sociedade de São Vicente de Paulo de São Gonçalo do Abaeté, com 
sede no Município de São Gonçalo do Abaeté. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Particular 

Vicentino da Sociedade de São Vicente de Paulo de São Gonçalo do 
Abaeté, com sede no Município de São Gonçalo do Abaeté. 

Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 22 de março de 2006. 
Djalma Diniz, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Vanessa Lucas. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 



2.829/2005 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 2.829/2005, de autoria do Deputado Roberto 
Ramos, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores 
do Bairro São Francisco, com sede no Município de Muriaé, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 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 2.829/2005 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro 

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

Moradores do Bairro São Francisco, com sede no Município de 
Muriaé. 

Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 22 de março de 2006. 
Djalma Diniz, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Vanessa Lucas. 

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 
1.625/2004 

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo 
Relatório 

De autoria do Deputado George Hilton, o Projeto de Lei nº 
1.625/2004 acrescenta parágrafo único ao art. 5° da Lei nº 11 .393, de 
6/1/94, com alterações posteriores da Lei nº 12.281, de 31/7/96, que 
cria o Fundo de Incentivo à Industrialização - Find - e dá outras 
providências. 

Durante o 1 º turno de tramitação, foi apresentado em Plenário o 
Substitutivo nº 1, sobre o qual compete a esta Comissão emitir 
parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei nº 1 .625/2004 tem por objetivo alterar a Lei nº 

11.393, de 6/1/94, que cria o Fundo de Incentivo à Industrialização -
Find -, modificada pela Lei nº 12.281, de 31/7/96. Contudo, as 
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referidas leis estão para ser revogadas, bastando para tanto que 
haja a edição de decreto regulamentando a Lei nº 15.981, de 
16/1/2006. De fato, tal lei prevê essa revogação por ocasião de sua 
regulamentação. O substitutivo em exame objetiva precisamente 
alterar essa situação, estabelecendo como marco temporal para a 
revogação a data de 31/12/2006. 

É preciso dizer que a Lei nº 15.981, de 2006, criou o Fundo de 
Incentivo ao Desenvolvimento - Findes -, o qual consolidou os 
programas do Fundo de Incentivo à Industrialização - Find -, do Fundo 
de Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas - Fundiest - e do 
Fundo de Desenvolvimento Mínero-Metalúrgico FDMM 
beneficiando empreendimentos de diversos setores estratégicos da 
economia mineira, como o industrial, o agroindustrial, o comercial e o 
de serviços a eles vinculados. A necessidade de criação do novo 
fundo foi acarretada pelo ajuste fiscal e financeiro implantado pelo 
Governo do Estado, com metas de superávit fiscal e de equilíbrio das 
contas. Assim, na esteira das várias ações implementadas pelo 
Governo estadual no chamado choque de gestão, sobreveio o 
redimensionamento dos fundos de apoio ao desenvolvimento das 
atividades produtivas existentes com vistas a adequá-los à nova 
realidade. Além da consolidação dos fundos preexistentes, objetivou-
se a ampliação do leque de empreendimentos a serem apoiados, não 
se limitando a atividade de fomento especificamente às indústrias e 
agroindústrias e aos projetos minerometalúrgicos, alcançando-se, 
assim, toda a cadeia produtiva que envolva esses empreendimentos. 

Entretanto, a Lei nº 15.981, de 2006, não contém a previsão de um 
adequado período de transição entre a vigência dos fundos antigos e 
a entrada em vigor do novo fundo, de caráter mais abrangente e com 
novas regras. Em razão disso, caso não haja um regramento de 
transição, pode-se configurar a indesejável situação de necessidade 
de reapresentação dos projetos já em curso em um novo formato para 
atender à regulamentação do Findes. Ademais, para o ano corrente 
não foram previstas dotações orçamentárias para o Findes, de modo 
que os projetos em curso, oriundos dos fundos antigos, podem vir a 
ser prejudicados, caso sejam revogadas as normas que os 
disciplinavam. Daí o fato de o Substitutivo nº 1 estabelecer a data de 
31 de dezembro para a referida revogação, fazendo-se inserir no 
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Assim, determina o substitutivo que as normas disciplinadoras dos 
fundos antigos permanecerão em vigor, até 31/12/2006, para serem 
aplicadas como regras transitórias para os contratos e pedidos de 
financiamento protocolizados, enquadrados ou aprovados no âmbito 
daqueles fundos. Determina ainda o substitutivo que o patrimônio dos 
fundos antigos serão incorporados ao Findes, incluindo os direitos 
creditórios decorrentes dos contratos de financiamento em vigor em 
31/12/2006, assim como suas obrigações de liberação. 

São essas as razões que nos levam a apoiar a aprovação do 
referido substitutivo. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Substitutivo nº 1 ao 

Projeto de Lei nº 1.625/2004. 
Sala das Comissões, 5 de abril de 2006. 
Paulo Cesar, Presidente- Carlos Gomes, relator- Biel Rocha- Maria 

Olívia. 
PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 

3.005/2006 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
O Projeto de Lei nº 3.005/2006, do Governador do Estado, altera a 

Lei Delegada no 37, de 13/1/89, a qual reestrutura a remuneração do 
pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais. 

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, a esta Comissão e à de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, as quais se manifestaram favoravelmente à matéria. 

Durante a discussão do projeto no 1 o turno, foi apresentada em 
Plenário a Emenda no 1, do Deputado Weliton Prado, a qual vem 
agora a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do art. 188, 
§ 2°, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A emenda em tela pretende que o Poder Executivo encaminhe à 

Assembléia Legislativa, "até 30 de maio de 2006, projeto de lei 
instituindo gratificação de periculosidade, em percentual não inferior a 
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25% (vinte e cinco por cento) da remuneração, aos integrantes das 
carreiras de policial militar, bombeiro militar, policial civil, agente de 
segurança penitenciário e agente de segurança socioeducativo". 

Nos termos do inciso 111, alíneas "c" e "f", do art. 66 da Constituição 
mineira, a matéria fica sob a responsabilidade do Chefe do Poder 
Executivo: 

"Art. 66 - São matérias de iniciativa privativa, além de outras 
previstas nesta Constituição: 

( ... ) 
111- do Governador do Estado: 
( ... ) 
c) o regime jurídico único dos servidores públicos dos órgãos da 

administração direta, autárquica e fundacional, incluído o provimento 
de cargo, estabilidade e aposentadoria, reforma e transferência de 
militar para a inatividade; 

( ... ) 
f) a organização da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, da 

Polícia Civil, da Polícia Militar e dos demais órgãos da Administração 
Pública, respeitada a competência normativa da União;". 

Sendo assim, não pode a lei fixar o momento em que o Chefe do 
Poder Executivo deve provocar o Legislativo para tratar de 
determinada matéria. A iniciativa privativa abrange também o 
momento em que se deve deflagrar o processo legislativo. 
Entendimento diverso deste provocará ofensa ao princípio da 
independência dos Poderes, inserto no art. 2º da Constituição da 
República. 

Ademais, o prazo assinalado na emenda em apreciação é por 
demais exíguo. Como se sabe, é necessário tempo para a aprovação 
de projeto de lei, a fim de que se assegure o debate e a discussão de 
seu conteúdo. A garantia de amplo debate é uma decorrência do 
princípio democrático. 

O autor da emenda definiu como data-limite para a remessa do 
mencionado projeto de lei o dia 30/5/2006. Como já estamos no início 
do mês de abril, afigura-se impossível o Executivo aguardar a 
aprovação do Projeto de Lei no 3.005/2006, elaborar, ato contínuo, 
projeto de lei tratando de assunto complexo, que produz reflexos 
orçamentários e financeiros, e remetê-lo, em tempo hábil, ao Poder 
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Legislativo. 

Conclusão 
Com fundamento no exposto, opinamos pela rejeição da Emenda nº 

1 ao Projeto de Lei no 3.005/2006. 
Sala das Comissões, 5 de abril de 2006. 
Fahim Sawan, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Diniz 

Pinheiro - Miguel Martini - Sargento Rodrigues (voto contrário) 
Weliton Prado (voto contrário). 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
- O Sr. Presidente despachou, em 4/4/2006, a seguinte 

comunicação: 
Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento da Sra. Eudete 

de Carvalho Portugal, ocorrido em 29/3/2006, em Boa Esperança. (-
Ciente. Oficie-se.) 

- O Sr. Presidente dá ciência ao Plenário, na 19ª Reunião Ordinária, 
em 5/4/2006, das seguintes comunicações: dos Deputados Márcio 
Passos e Bilac Pinto - informando que o PL passa a integrar o BPSP 
(Ciente. Publique-se. Cópia às Comissões e às Lideranças.); do 
Deputado Neider Moreira (2) - informando sua indicação para Líder do 
PPS e indicando o Deputado Marlos Fernandes para Vice-Líder do 
referido partido (Ciente. Publique-se. Cópia às Comissões e às 
Lideranças.) e indicando o Deputado Paulo Piau para membro efetivo 
da Comissão de Meio Ambiente na vaga do Deputado Márcio 
Kangussu (Ciente. Designo. Cópia às Comissões e às Lideranças.); 
do Deputado Dilzon Melo - indicando a Deputada Elbe Brandão para 
membro efetivo da Comissão de Justiça e membro suplente da 
Comissão de Direitos Humanos, nas vagas do Deputado Ermano 
Batista, e os Deputados Luiz Humberto Carneiro para membro efetivo 
da Comissão de Fiscalização Financeira, na vaga do Deputado 
Ermano Batista, e Bilac Pinto para membro suplente da Comissão de 
Fiscalização Financeira, na vaga do Deputado Luiz Humberto 
Carneiro, e para membro suplente da Comissão de Política 
Agropecuária, na vaga do Deputado Olinto Godinho, Márcio Passos 
para membro suplente da Comissão de Segurança Pública, na vaga 
do Deputado Olinto Godinho, Bilac Pinto para membro efetivo da 
Comissão de Transporte, na vaga do Deputado Olinto Godinho, 
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Márcio Passos para membro suplente da Comissão de Transporte, 
na vaga do Deputado Márcio Kangussu, tendo em vista que a vaga 
pertence ao BPSP, e Fahim Sawan para membro efetivo da Comissão 
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 89/2005, na vaga do Deputado Ermano Batista 
(Ciente. Designo. Cópia às Comissões e às Lideranças.). 



BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 7 DE ABRIL DE 2006 

ATAS 
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ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4' SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 5/4/2006 

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise, Elmiro Nascimento e Célio 
Moreira 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 ª Parte: 1' Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 560/2006 
(encaminha emenda ao Projeto de Lei nº 3.063/2006), do Governador 
do Estado - Ofícios e cartão - 2ª Fase (Grande Expediente): 
Apresentação de Proposições: Projeto de Resolução nº 3.155/2006 -
Projetos de Lei n°s 3.156 a 3.158/2006 - Requerimentos nºs 6.369 a 
6.381/2006 - Requerimentos da Comissão de Transporte e dos 
Deputados lrani Barbosa, Fábio Avelar, Célio Moreira e outros, Célio 
Moreira e outros, Doutor Viana, Carlos Pimenta e outros, Paulo Piau e 
Padre João - Comunicações: Comunicações das Comissões de 
Transporte, de Política Agropecuária, de Defesa do Consumidor, de 
Educação, de Cultura, do Trabalho, da Deputada Maria Olívia e dos 
Deputados Márcio Passos e Bilac Pinto, Sávio Souza Cruz, Mauri 
Torres, Neider Moreira (2) e Dilzon Melo - Comunicação não 
Recebida: Comunicação do Deputado Gustavo Valadares - Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados George Hilton, Durval Ângelo e 
Edson Rezende; questões de ordem; chamada para recomposição de 
número regimental; existência de quórum para a continuação dos 
trabalhos; questão de ordem; discurso da Deputada Maria Tereza 
Lara - 2' Parte (Ordem do Dia): 1• Fase: Abertura de Inscrições -
Questão de ordem - Decisão da Presidência - Designação de 
Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto 
Parcial à Proposição de Lei nº 16.919 - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações Despacho de Requerimentos: 
Requerimentos dos Deputados Doutor Viana, Carlos Pimenta e outros 
e Padre João; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: 
Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução nº 1.837/2004; 
aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão 
de Transporte e dos Deputados Paulo Piau, lrani Barbosa, Fábio 
Avelar, Célio Moreira e outros e Célio Moreira e outros; aprovação -
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Requerimento da Deputada Elisa Costa; deferimento; discurso do 
Deputado Padre João - Questão de ordem - Inexistência de quórum 
para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento - Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem as Deputadas e os Deputados: 
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Antônio Andrade -

Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Ana 
Maria Resende - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Gomes - Carlos 
Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor 
Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Elbe 
Brandão - Elisa Costa - Fahim Sawan - George Hilton - Gil Pereira -
Gustavo Corrêa- Gustavo Valadares- lrani Barbosa- lvair Nogueira -
Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Biliar - João Leite - José 
Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonidio Bouças - Lúcia 
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro- Maria Olivia- Maria Tereza Lara-
Marlos Fernandes - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião 
Helvécio- Vanessa Lucas- Weliton Prado- Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Às 14h6min, 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. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

t• Parte 
t• Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Jayro Lessa, 2º- Secretário "ad hoc", procede à leitura 

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

- A Deputada Jô Moraes, 1 '-Secretária "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

MENSAGEM Nº 560/2006 
- A Mensagem nº 560/2006 e a Emenda nº 2 ao Projeto de Lei nº 



478 
3. 063/2006 foram publicadas na edição anterior. 

OFÍCIOS 
Do Sr. Miguel Soldatelli Rossetto, Ministro do Desenvolvimento 

Agrário, comunicando a elaboração do Plano Nacional de Combate à 
Violência no Campo, pelo Poder Executivo. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça, 
justificando sua ausência em evento promovido por esta Casa e 
comunicando que se fará representar, na ocasião, pela Sra. Elaine 
Martins Parise, Procuradora-Geral Adjunta Jurídica. (- À Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

Do Sr. Mauro Barbosa da Silva, Diretor-Geral do DNIT, prestando 
informações relativas ao Requerimento nº 4.617/2005, da Comissão 
de Política Agropecuária. · 

Do Sr. Antônio Augusto Anastasia, Secretário de Estado, 
encaminhando cópia do relatório dos programas sociais relativo ao 
exercício de 2006. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Da Sra. Lúcia Aparecida Elcorab Alvim, Prefeita Municipal de Passa-
Tempo, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 
2.879/2005, em atenção a pedido da Comissão de Constituição e 
Justiça encaminhado pelo Ofício nº 256/2006/SGM. (- Anexe-se ao 
Projeto de Lei nº 2.879/2005.) 

Do Sr. José Maria Borges, Subsecretário de Políticas e Ações de 
Saúde, prestando informações acerca do Requerimento nº 
5.885/2005, da Comissão de Participação Popular. 

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (5), 
prestando informações em atendimento a solicitações de diligência da 
Comissão de Justiça, relativas aos Projetos de Lei nºs 2.887 e 
2.912/2005; 2.973 e 2.981/2006; 2.861/2005; 2.969/2006; 3.030 e 
3.014/2006; 3.019 e 3.004/2006. (- Anexem-se aos respectivos 
projetos de lei.) 

Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da 
Secretaria de Transportes, encaminhando cópia de convênios 
realizados pela Pasta. (-À Comissão de Fiscalização Financeira, para 
os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, 
do Regimento Interno.) 

Do. Sr. José Francisco da Silva, Ouvidor de Polícia, prestando 
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informações acerca do Requerimento nº 5.097/2005, da Comissão 
de Direitos Humanos. 

Do Sr. Marcelo Arruda Nassif, Diretor de Operações da Companhia 
de Desenvolvimento de Minas Gerais - Codemig -, prestando 
informações acerca do Requerimento nº 5.992/2005, da Comissão de 
Participação Popular. 

Do Sr. Rubensmidt Ramos Riani, Diretor da Escola de Saúde 
Pública de Minas Gerais, encaminhando "Kit" comemorativo dos 60 
anos da referida escola. (-À Comissão de Saúde.) 

Do Sr. Geraldo Melo Filho, Superintendente-Geral da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA -, informando que o Sr. 
Roberto Simões, Vice-Presidente da referida entidade, foi indicado 
para representar a CNA em reunião nesta Casa. (- À Comissão de 
Política Agropecuária.) 

Do Sr. Robínson Correa Gontijo, Diretor Regional do Sesc, 
encaminhando um exemplar do Relatório Anual - 2005 - da 
Administração Regional do Sesc em Minas Gerais. (-À Comissão do 
Trabalho.) 

Do Sr. Robério Gress do Vale, Chefe de Gabinete da Presidência do 
Banco do Nordeste, prestando informações relativas ao Requerimento 
nº 5.948/2005, da Comissão de Política Agropecuária. (-Anexe-se aos 
respectivos projetos de lei.) 

CARTÃO 
Do Sr. Aécio Neves, Governador do Estado, agradecendo o voto de 

congratulações formulado por esta Casa a partir do Requerimento nº 
6.017/2006, do Deputado Márcio Kangussu. 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.155/2006 
Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da 

Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que 
especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
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Art. 1 º - Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no 

art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras 
devolutas especificadas no Anexo desta resolução, observada a 
enumeração dos respectivos beneficiários. 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
* • A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 1 º da 

Resolução nº , de de de 2006) foi publicada no "Diário do Legislativo" 
de 7.4.2006. 

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2006. 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política 

Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos 
do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 3.156/2006 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos 

Moradores do Bairro São Benedito - ACMBSB, com sede no Município 
de Santa Luzia. 

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

Comunitária dos Moradores do Bairro São Benedito- ACMBSB -, com 
sede no Município de Santa Luzia. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 5 de abril de 2006. 
José Henrique 
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores do Bairro 

São Benedito - ACMBSB - se encontra em funcionamento desde 
março de 1999, ou seja, há mais de 6 anos. 

A Associação tem por finalidade captar recursos para a comunidade, 
no âmbito Municipal, Estadual e Federal, na área de educação, saúde, 
ação social, lazer, esporte, turismo e habitação, para buscar melhores 
condições de vida aos cidadãos luzienses. 

A Associação, no desenvolvimento de suas atividades, não fará 
discriminação de raça, cor, sexo ou religião. 

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres 
pares para a aprovação desta proposição. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.157/2006 
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência 

aos Condenados- Apac -, com sede no Município de Alienas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de 

Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no 
Município de Alienas. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 5 de abril de 2006. 
Luiz Fernando Faria 
Justificação: A Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados - Apac -, sem fins lucrativos, tem por objetivo o trabalho 
permanente de assistir aos condenados pela justiça da Comarca de 
Alienas ou naturais desse Município, oferecendo-lhes apoio moral, 
espiritual e material, bem como às suas famílias. 

O trabalho desenvolvido pela entidade visa ainda proporcionar aos 
sentenciados, presidiários e egressos dos presídios sua recuperação 
e reinserção na sociedade. 

A referida Associação auxilia as autoridades judiciárias e policiais na 
execução da sentença, administrando o cumprimento das penas 
privativas de liberdade nos regimes fechado, semi-aberto e aberto e 
em atividades relacionadas com estudos psicossociais, laborterapia e 
recreação. 

Por essa atuação de significativa importância social, esperamos a 
anuência dos nobres colegas ao título declaratório que se lhe 
pretende outorgar por meio do projeto de lei apresentado. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.158/2006 
Declara de utilidade pública o Projeto Comunitário Nova Vida de 

Montes Claros, com sede no Município de Montes Claros. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Comunitário 

Nova Vida, com sede no Município de Montes Claros. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Justificação: O Projeto Comunitário Nova Vida é uma sociedade civil 
sem fins lucrativos, que visa promover o desenvolvimento cultural, 
físico, moral, cívico e social da comunidade, assim como proteger a 
saúde da família, da gestante, da infância e da velhice e combater a 
pobreza e a fome. 

- 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. 

REQUERIMENTOS 
Nº 6.369/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja 

formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Delano 
Brochado Adjuto, de Paracatu, pelo transcurso do aniversário de sua 
fundação. 

Nº 6.370/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja 
formulada manifestação de aplauso à Academia de Karatê Ashiteikan, 
de Presidente Olegário, pelo 3º lugar geral no "ranking" oficial de 2005 
das academias filiadas à Federação Mineira de Karatê - FMK. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.) 

Nº 6.371/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita 
seja formulado voto de congratulações com o Sr. José Nogueira, 
Presidente do Conselho Diretor da Associação Mineira de 
Supermercados - Amis - pela posse na nova Diretoria para o biênio 
2006/2007. (-À Comissão de Turismo.) 

Nº 6.372/2006, do Deputado Gustavo Corrêa, em que solicita seja 
enviado ofício ao Sr. Marco Antônio Rodrigues da Cunha 
parabenizando-o por sua posse como Secretário de Agricultura. (-
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Leonardo Moreira. Anexe-se ao Requerimento nº 6.359/2006 nos 
termos do§ 2º do art. 173 do Regimento Interno.) 

Nº 6.373/2006, do Deputado Gustavo Corrêa, em que solicita seja 
enviado ofício ao Sr. Paulo Paiva parabenizando-o por sua posse 
como Secretário de Transportes. (- Semelhante proposição foi 
apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo Moreira. Anexe-
se ao Requerimento nº 6.353/2006 nos termos do § 2º do art. 173 do 
Regimento Interno.) 
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Nº 6.374/2006, do Deputado Gustavo Corrêa, em que solicita 

seja enviado oficio à Sra. Maria Coeli Simões Pires parabenizando-a 
por sua posse como Secretária de Desenvolvimento Social. (-
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Leonardo Moreira. Anexe-se ao Requerimento nº 6.358/2006 nos 
termos do§ 2º do art. 173 do Regimento Interno.) 

Nº 6.375/2006, do Deputado Gustavo Corrêa, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. lbrahim Abi-Ackel por sua 
posse no cargo de Secretário de Defesa Social. (- Semelhante 
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo 
Moreira. Anexe-se ao Requerimento nº 6.356/2006, nos termos do § 
2° do art. 173 do Regimento Interno.) 

Nº 6.376/2006, do Deputado João Leite, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com a Sociedade Musical São 
Caetano por seus 170 anos de fundação.(- À Comissão de Cultura.) 

Nº 6.377/2006, do Deputado Jésus Lima, em que solicita seja 
formulada manifestação de apoio ao Sr. Paulo Sérgio de Siqueira, 
Vereador à Câmara Municipal de Machado, por defender a autonomia 
e os princípios do trabalho legislativo, e de repúdio à perseguição 
política que vem sofrendo por exercer o seu papel como parlamentar. 
(-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Nº 6.378/2006, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita 
seja formulado apelo ao Corregedor do Ministério Público com vistas a 
que sejam tomadas providências com relação à atuação do Promotor 
de Justiça da Comarca de Ouro Fino no inquérito para apurar a 
deposição de lixo tóxico no Município de Inconfidentes. (- À Comissão 
de Administração Pública.) 

Nº 6.379/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Corregedor da PMMG com vistas a que se 
providencie a apuração de denúncia de ameaça de morte feita ao Sr. 
Célio Reis da Silva e a seu filho Jhone Rodrigues da Silva. 

Nº 6.380/2006, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja 
inserido nos anais da Casa voto de congratulações com os policiais 
civis que menciona por sua atuação na solução do seqüestro dos 
filhos do Sr. Adernar Dias de Figueiredo Neto, ocorrido em São João 
do Oriente. 

Nº 6.381/2006, da Comissão de Turismo, solicitando seja inserido 
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nos anais da Casa voto de aplauso ao Sindicato Intermunicipal da 
Indústria do Calçado de Nova Serrana, por ter aumentado sua base 
territorial, com a incorporação de diversas unidades fabris. 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão 
de Transporte e dos Deputados lrani Barbosa, Fábio Avelar, Célio 
Moreira e outros, Célio Moreira e outros, Doutor Viana, Carlos 
Pimenta e outros, Paulo Piau e Padre João. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Transporte, de Política Agropecuária, de Defesa do Consumidor, 
de Educação, de Cultura, do Trabalho, da Deputada Maria Olívia e 
dos Deputados Sávio Souza Cruz, Mauri Torres, Márcio Passos e 
Bilac Pinto, Neider Moreira (2) e Dilzon Melo. 

Comunicação Não Recebida 
- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação: 

COMUNICAÇÃO 
Do Deputado Gustavo Valadares, dando ciência à Casa do 

falecimento do Sr. Salim Salum, ocorrido em 4/4/2006, nesta Capital. 
(- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Sá vi o Souza Cruz.) 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado George Hilton. 
O Deputado George Hilton - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, senhoras e senhores 
das galerias, gostaria de chamar a atenção do povo de Minas Gerais 
e, principalmente, de nossas autoridades, constituídas no regime 
democrático que é nossa república. 

Quero fazer uma reflexão sobre a democracia e as grandes 
conquistas havidas ao longo dos anos neste país, que viveu durante 
muito tempo sob o regime militar e que, a duras penas, vive agora um 
processo democrático em que o poder é exercido em nome do povo 
por seus representantes. 

Democracia, Sr. Presidente, é o governo no qual o poder e a 
responsabilidade cívica são exercidos por todos os cidadãos, 
diretamente ou por intermédio dos seus representantes livremente 
eleitos. 

O século passado foi marcado por um grande avanço democrático 
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entre as nações. Com a queda do muro de Berlim e de muitos 
outros regimes totalitários, a democracia vem se consolidando em 
todas as parte do mundo. 

Hoje, por meio das eleições, espera-se que o poder seja 
devidamente exercido para o interesse da coletividade. Não podemos 
permitir mais voltar aos tempos em que, lamentavelmente, havia 
ações que atentavam contra o Estado livre de direito, a liberdade de 
expressão e, acima de tudo, a honra e a dignidade dos seres 
humanos, dos cidadãos. 

Ontem o povo de Medina, cidade no Vale do Jequitinhonha, viu-se 
perplexo diante de um fato lamentável. Podemos dizer que se 
encenou um espetáculo no dia do anúncio da cassação do Prefeito 
Municipal Josélio Rosa Machado. As cenas a que o povo assistiu mais 
pareciam a tentativa de captura de um bandido, de um deliqüente, se 
formos considerar o impressionante aparato policial colocado na 
cidade para comunicar ao Prefeito sua cassação. 

Esse aparato policial, pedido pelo Juiz Eleitoral da Comarca de 
Medina, Dr. Neanderson Martins Ramos, destinava-se a dar cobertura 
ao ato de afastamento do Prefeito Josélio, eleito com 55% dos votos 
válidos, o qual derrotara o então Prefeito Walter Tanure Filho pela 
margem de mais de 1.800 votos. Cumpria-se, assim, uma decisão 
judicial, que entendemos ser equivocada e absurda e que ousou 
desconstituir a vontade popular no Município de Medina, para conduzir 
à chefia do Executivo medinense um ex-Prefeito processado pelo 
Ministério Público por comprovada malversação do dinheiro público, 
que tem como companheiro de chapa também um ex-Prefeito 
condenado a cinco anos de reclusão, pasmem, por esse mesmo Juiz 
Eleitoral, por desvio de recursos públicos. 

A cidade de Medina teve ontem a vontade da esmagadora maioria 
de seus eleitores desrespeitada por uma decisão judicial que não 
levou em conta as provas colhidas no processo e que, em nenhum 
momento, incriminou o Prefeito Josélio pela prática de qualquer crime 
eleitoral. 

Basta ressaltar que o TRE, em sentença recentemente proferida, 
pediu a cassação, entretanto considerou que não teria necessidade de 
o Prefeito ser afastado do cargo. Essa decisão foi proferida pelo TRE 
de Minas Gerais. Em Medina, a situação foi diferente da decisão 
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tomada aqui pelo TRE. 

Pior de tudo é que, ao determinar a cassação do mandato do 
Prefeito Josélio, o Juiz Eleitoral ignorou por completo o que 
estabelece o art. 224 do Código Eleitoral: "Se a nulidade atingir a mais 
da metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado 
nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições 
municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o Tribunal 
marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) a 40 
(quarenta) dias". Esta é a letra da lei, absurdamente ignorada pelo 
Juiz Eleitoral Anderson Martins, se não violada e desacatada pelo Juiz 
da zona eleitoral de Medina. 

O Prefeito Josélio foi eleito com 55% dos votos válidos nas eleições 
de 2004. Portanto, mais da metade dos votos foram anulados pela 
decisão do TRE. Dessa sorte, não há que se falar em posse do 
segundo colocado, mas, sim, em nova eleição. Mesmo porque, nas 
urnas de 2004, o povo de Medina disse explicitamente que não 
desejava este segundo colocado, pelo que lhe negou a reeleição. 

Mais grave ainda: o douto Juiz desconheceu recente decisão do 
TRE, que, prudentemente, ao julgar recurso contra a expedição de 
diploma do Prefeito Josélio, facultou-lhe permanecer no cargo, até 
trânsito em julgado no referido feito, quando, então, seria o caso de 
convocar e realizar novas eleições. 

Infelizmente a vontade popular do povo de Medina disse "não" a 
este Prefeito e, de forma democrática, foi às urnas e deu uma votação 
consolidada para o então Prefeito Josélio. Essa vontade popular não 
foi considerada por ocasião da decisão judicial. E, como se 
procurasse algum criminoso de alta periculosidade, armaram, ontem, 
em Medina, uma verdadeira praça de guerra. E sem que se 
notificasse o Prefeito, regularmente constituído, arrombaram as portas 
da Prefeitura e adentraram no prédio, o Juiz e o novo Prefeito, 
conduzido ao cargo por uma decisão judicial desprovida de 
fundamento fático legal, sem revelar nenhum pudor pelo cometimento 
deste verdadeiro atentado contra a vontade popular que deve ser 
soberana. 

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Deputado George 
Hilton, agradeço-lhe o aparte. Faço coro com as suas palavras, pois, 
de forma brilhante, dá o seu testemunho. V. Exa. é uma pessoa muito 



487 
querida, pois teve excepcional votação em Medina, foi escolhido 
pelo povo de forma justa porque luta por ele, pensa diariamente em 
melhorias para o Município e trabalha em parceria com o Prefeito 
Josélio para fazer o melhor para esse povo. De forma transparente e 
clara, V. Exa. deixa a sua indignação, que também é minha, a respeito 
dos fatos ocorridos ontem em Medina. 

Alguns questionamentos tenho eu, Deputado George Hilton, sobre o 
ocorrido na tarde de ontem. O primeiro deles: Como a nossa Justiça 
deixa que um único Juiz de Primeira Instância, que obviamente tem 
problemas políticos com o Prefeito Josélio, casse o mandato de um 
Prefeito eleito, de forma maciça, pela população de Medina para 
administrar o Município durante quatro anos? 

Ele desrespeitou, inclusive, a decisão do TRE, que previa a 
permanência do Prefeito no cargo até que o mérito fosse julgado por 
um colégio de Juízes do Tribunal, mais preparados e conhecedores 
da legislação. 

Tratei desse tema na eleição municipal, há dois, três anos. Os 
Juízes de Primeira Instância e os Promotores precisam se aprimorar 
nas questões eleitorais. Infelizmente, poucos são os Juízes de 
Primeira Instância que conhecem a fundo a legislação eleitoral. 
Parece-me que o Juiz de Medina não conhece a lei nem respeita as 
decisões do TRE, Tribunal superior a ele. 

Além disso, deixa-me mais espantado a forma truculenta da tomada 
da decisão. Antes que a sentença fosse expedida, soube que havia 
carro do GAT e cinco viaturas da Polícia Militar na cidade. Ele pensa 
que está lidando com bandido? O Brasil tem sérios problemas com 
violência. Devíamos estar prendendo bandidos, marginais, e o Juiz 
está preocupado em cassar o mandato de um Prefeito eleito de forma 
maciça. 

Deixo, então, minha indignação contra esse ato truculento e ilegal. 
Estou certo de que o TRE irá rever essa decisão. Ao povo de Medina, 
digo que a justiça será feita. O verdadeiro Prefeito, escolhido pelo 
povo, voltará carregado para o lugar onde merece estar, a Prefeitura 
Municipal, sede do Poder Executivo da cidade de Medina. 

Mais uma vez, deixo a minha indignação contra a forma truculenta e 
irresponsável utilizada para tratar o Prefeito eleito pela população de 
Medina. Parabéns, conte comigo, estarei ao seu lado para 
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reivindicarmos esclarecimentos sobre o ocorrido ontem. 

O Deputado George Hilton - Obrigado. Tenho certeza de que os 
Juízes eleitorais que compõem o colegiado do TRE, órgão da mais 
alta respeitabilidade, saberão reverter essa decisão esdrúxula, 
arbitrária e com conotações estritamente políticas, o que não deveria 
ocorrer. 

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Parabenizo o Deputado 
George Hilton, pois esse é um tema relevante e que deve ser objeto 
de discussão nesta Casa. Na graduação do curso de Direito, não 
existe uma disciplina sobre legislação eleitoral. O concurso público 
para Juiz estadual também não exige a matéria. Apenas durante a 
eleição, o Juiz tem contato com a lei. O processo eleitoral inicia-se; 
quando o Juiz começa a aprender, muda-se o titular do cargo. Juízes 
e Promotores brigam por essa função porque recebem um salário a 
mais. 

Estou escrevendo um livro sobre decisões equivocadas do Judiciário 
que ocorrem em todo o País. Este debate é importante, e devemos 
reivindicar mudanças imediatas na legislação nacional. É preciso, 
ainda, reconhecer a capacidade dos funcionários da Justiça Eleitoral. 
São técnicos capacitados, principalmente os que trabalham no TRE 
em Belo Horizonte, e garantem o bom funcionamento do órgão. 

Casos como esse devem ser discutidos e debatidos, pois a lei deve 
prevalecer. Em pequenos Municípios, o Juiz profere decisões 
oralmente e julga sem abrir processo. Às vezes apreende material e 
tem atitudes que contrariam totalmente a legislação. 

V. Exa. está de parabéns e poderá contar com nosso apoio nesse 
pleito. Obrigado. 

O Deputado George Hilton - Obrigado. Esse problema deixa-nos 
apreensivos, pois, além de haver tomado uma decisão sem respaldo 
da decisão do TRE, o Juiz deu posse ao 2º colocado, que não poderia 
ter sido empossado como Prefeito. O Presidente da Câmara deveria 
assumir interinamente e convocar novas eleições. 

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Deputado George 
Hilton, a Presidência concederá a V. Exa. E aos demais oradores mais 
3 minutos. 

O Deputado George Hilton - Obrigado, Sr. Presidente. Isso 
demonstra por que V. Exa., neste momento, ocupa a Presidência dos 
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trabalhos: por sua sensibilidade, competência e porque entende 
que este é um Parlamento livre, e que necessitamos expressar nossos 
pensamentos. 

A decisão tomada pelo Juiz da Comarca Eleitoral de Medina, 
afastando o Prefeito e dando posse a outro, sem embasamento legal, 
é algo sério e grave. Chamo a atenção do TRE, pois, se isso se 
repetir, principalmente no ano eleitoral, haverá uma série de 
cassações com objetivos de adquirir dividendos políticos nas eleições, 
as quais prometem muito este ano. Acredito na seriedade e na 
respeitabilidade do TRE, instituição seriíssima, guardiã da lei eleitoral 
e dos valores que norteiam o processo eleitoral. Ações como a desse 
Juiz não podem enlamear uma instituição tão séria. 

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Parabenizo V. Exa., pois 
também estou muito preocupado com essa situação. A Justiça deve 
ser imparcial. Sugiro que V. Exa. entre com uma representação na 
Corregedoria quanto à atuação desse Juiz. Em alguns casos, 
percebe-se que isso ocorre por perseguição política, enquanto 
Prefeitos corruptos estão assumindo. Precisamos tomar uma posição 
e, se necessário, abrir CPI nesta Casa para apurar esses abusos. 

V. Exa. faz esse relato com base na lei. Caberia fazer uma 
representação junto ao Tribunal Superior em relação à posição desse 
Juiz. Não importa se é inimigo, pois a Justiça deve basear-se na lei. O 
Juiz, com aparato policial, arrombou as portas. Não estou tomando as 
dores do Prefeito, pois não o conheço, mas a Justiça e o polícia não 
podem agir assim. 

Estou preocupado com algumas situações. Em uma cidade na qual 
trabalho, uma Prefeita corrupta comprou votos e assumiu a Prefeitura. 
E nenhuma posição foi tomada. Esperaremos a posição que V. Exa. 
tomará, pois a situação está ficando muito séria, é grave, e, se 
necessário, esta Casa deverá abrir uma CPI para apurar esses 
abusos que estão ocorrendo em Minas Gerais. Obrigado. 

O Deputado George Hilton - Obrigado. Sr. Presidente, para concluir, 
quero fazer um apelo ao Desembargador Armando Pinheiro Lago. 
Temos informações de que a direção do TRE mudará, mesmo assim o 
visitaremos para mostrar não apenas a situação de Medina - como tão 
bem apresentou o Deputado Célio Moreira-, mas também a de outras 
cidades, que, em ano eleitoral, têm levantado suspeitas sobre 
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cidadãos de bens, sobre pessoas que trabalham com afinco, como 
é o caso do Prefeito Josélio, cujo histórico político é de atuação e luta. 

O Prefeito Josélio, com pouco mais de um ano, mostra que faz uma 
administração séria e coerente. Posso falar porque tenho 
acompanhado atentamente sua administração. E, agora, ele é punido 
dessa forma, sem ser notificado da decisão do Juiz local! 

Repito: acredito nas instituições e no trabalho imparcial do TRE. 
Registro aqui o meu protesto com a situação e o meu respeito não só 
ao Prefeito, mas também a todos os eleitores - mais de 55% dos 
medinenses votaram no Prefeito Josélio -, que foram diretamente 
atingidos com essa decisão. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo - Obrigado. Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, público presente nas galerias, 
telespectadores da TV Assembléia; ontem se realizou no Hall das 
Bandeiras, aqui no espaço da Assembléia Legislativa, o tribunal que 
julgou o latifúndio no Brasil, particularmente em Minas Gerais. 

Várias entidades que atuam na luta pela reforma agrária no País, 
como a Pastoral da Terra, a Via Campesina, o Movimento dos 
Trabalhadores sem Terra, a Central Única dos Trabalhadores e muitas 
outras, promoveram esse evento. Também participaram dele 
entidades urbanas, sindicatos, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e 
centenas de pessoas comprometidas com a luta, pessoas que 
realmente sentem fome e sede de justiça. 

Fui convidado para atuar como juiz no referido tribunal, o que muito 
me honrou, mas que, de alguma forma, aumentou minha 
responsabilidade. Durante mais de 3 horas, tivemos a oportunidade de 
ouvir testemunhas ligadas ao massacre de Felisburgo, que 
mostraram, de forma nua e crua, emocionando os presentes, como 
ocorreu aquele violento embate no dia 20/11/2004, quando pistoleiros, 
comandados pelo fazendeiro Adriano Chafik, invadiram barbaramente 
o acampamento, assassinaram 5 trabalhadores, feriram outros 12, 
com o mais alto requinte de vandalismo, e colocaram fogo em tudo 
que encontraram. 

Como representante da Assembléia e Presidente da Comissão de 
Direitos Humanos, estivemos lá nos dias 21, 22 e 23/11/2004. 
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Realmente ficamos perplexo diante do relato. 

Houve também testemunhas que relataram a chacina de Unaí, na 
qual três Fiscais e um motorista, funcionários do Ministério do 
Trabalho, foram, bárbara e covardemente, assassinados no dia 
28/1/2004 por fazendeiros, a mando da família Mânica, da cidade de 
Unaí. 

E o que mais nos choca, nesses dois episódios, é a morosidade da 
Justiça, pois muitos dos responsáveis por essas duas tragédias estão 
soltos e, de alguma forma, continuam ameaçando, como foi relatado 
no caso do massacre de Felizburgo. 

Tivemos também, no Tribunal do Latifúndio, um relato muito forte da 
existência das milícias armadas em vários Municípios de Minas 
Gerais. Fazendeiros tentam fazer justiça com suas próprias mãos, 
com a maior história e relato de barbaridade que podemos imaginar. 
No caso das milícias, o Ministério Público, através da brilhante Vara 
de Conflitos Agrários, que tem à frente o Procurador de Justiça Afonso 
Henriques, já deu entrada, em várias comarcas, a denúncias contra 
essas milícias, pedindo sua extinção. E é interessante verificar que, 
até agora, não tivemos resposta da Justiça. 

Outros três casos foram tratados no Tribunal do Latifúndio. O caso 
dos quilombolas, negros que lutam pela posse de suas terras em 
Minas Gerais, e, particularmente, o Quilombo dos Gorutubanos, que lá 
esteve tratando dessa questão; também o Movimento dos Atingidos 
por Barragens trouxe, de alguma forma, toda a tragédia que vivem; e 
a denúncia em relação ao plantio de eucalipto do reflorestamento, que 
está provocando, cada vez mais, o deserto verde em Minas Gerais. 

Gostaria de destacar para os Deputados alguns pontos da sentença 
que proferimos nesse Tribunal, os quais estarão disponíveis em nosso 
"site" da Assembléia, a partir de hoje à tarde, para todos os 
telespectadores, os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que 
quiserem ter acesso à sentença: "Ao instalar um tribunal de opinião 
pública, a sociedade reproduz simbolicamente o devido processo legal 
que o Estado deixou de realizar na realidade de nosso dia-a-dia. É um 
mecanismo de reafirmação dos valores fundamentais da civilização 
contemporânea, cristalizados na Declaração Universal dos Direitos do 
Homem e, por igual, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres 
do Homem. É o resgate preponderante do princípio da dignidade da 
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pessoa humana como qualidade intrínseca da natureza do ser 
humano, como bem inalienável, indisponível e norteador da conquista 
de todos os direitos fundamentais". 

Neste ponto, fizemos uma citação do Papa João Paulo 11, no 1 00º 
ano, quando se comemoraram os 100 anos da Encíclica "Rerum 
Novarum": "Uma autêntica democracia só é possível num Estado de 
Direito e sobre a base de uma reta concepção da pessoa humana. 
Aquela exige que se verifiquem as condições necessárias à promoção 
quer dos indivíduos, quer da subjetividade da sociedade, mediante a 
participação e a co-responsabilidade". 

E continuo mais abaixo: "Ao assumir a realização deste Tribunal 
para julgamento dos crimes do latifúndio no Estado de Minas Gerais -
violações do direito à vida, à liberdade, ao trabalho e ao meio 
ambiente -, temos como objetivo, agora alcançado, denunciar as 
omissões do envolvimento do Estado na prática dessas violações. 
Violações que, pela sua motivação, continuidade e extensão, guardam 
os lindes de verdadeiro genocídio". 

Srs. Deputados, violações contra muitos, que, muitas vezes, não 
têm armas para lutar contra a prepotência. Então, falamos sobre o 
caso da Cemig, da violência dos sem-terras, que sofrem verdadeiro 
genocídio. Vale aqui o corte forte de um verso de Berthold Brecht, que 
diz: "Se dizem violentas das águas que tudo arrastam, mas não das 
margens que a comprimem". O que vimos ali foi essa compressão das 
margens, a violação de direitos dos atingidos de barragens, de direitos 
dos quirambolas, dos que, no Norte de Minas, são expropriados de 
sua terra pelo deserto verde ou pelo crescimento do latifúndio. 

É importante um olhar profundo dos Srs. Deputados e da sociedade, 
senão tornaremos criminosos os movimentos que lutam pela justiça, 
os únicos que têm coragem de dar o grito por liberdade e justiça neste 
país. 

Srs. Deputados, ao final da sentença do Tribunal do Latifúndio, os 
senhores jurados receberam informações vivas dessa situação de 
conflito, mostrando claramente a conivência daqueles que detêm o 
poder político no exercício da função pública com os representantes 
do latifúndio, apegados à sacralização do direito de propriedade, 
ignorando-se a norma constitucional a impor como regra soberana o 
seu condicionamento à sua função social. E reagiram os senhores 
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jurados, eleitos como determina o devido processo de um júri 
popular, na forma dos votos que formularam, condenando as práticas 
do Estado, claramente violadoras dos direitos humanos, sejam civis, 
políticos, culturais, econômicos ou sociais, e exigindo uma reforma 
agrária real e efetiva em nosso país. Enfim, condenando o latifúndio 
como o grande gerador da violência e da exclusão em nosso Estado. 

Foram encaminhadas cópias dessa sentença ao Presidente da 
República, ao Governador do Estado, ao Presidente do Tribunal de 
Justiça, à Corte lnteramericana de Direitos Humanos, ao Tribunal 
Penal Internacional, ao parlamento europeu, ao Procurador-Geral da 
República, ao Procurador-Geral do Estado, para que fossem tomadas 
providências em relação a isso. 

Termino essa sentença com uma frase de esperança, valorizando a 
organização popular, aqueles cuja voz e expressão são cassadas pela 
sociedade e pela opressão: "Quando o povo acorda e percebe que 
ele, sim, é o detentor de poderes no regime democrático - ao arbítrio, 
à demagogia, ao autoritarismo -, não restará a alternativa que não 
seja a de mudar, talvez e possivelmente, de país e até de planeta. 
Ainda que tal posição seja travestida de utopia, fica como lembrança a 
lição de Eduardo Galeano, ao ensinar que a utopia serve para nos 
fazer caminhar, ainda que para um horizonte muito distante". 

Esperamos o desdobramento do Tribunal do Latifúndio, que contou 
com a presença de muitos Deputados. Infelizmente, fato tão 
significativo não teve a cobertura que esperávamos por parte da 
imprensa desta Casa. O Tribunal do Latifúndio deveria ter sido 
transmitido ao vivo, porque 12 Deputados estavam presentes. Talvez, 
por serem da Oposição, não atraia tanto o interesse da nossa 
imprensa. Infelizmente, vivemos um verdadeiro autoritarismo desta 
Mesa, uma centralização nas mãos do Presidente e uma 
subserviência do Poder Legislativo. Compreendemos a situação dos 
jornalistas, em virtude desse clima governista. Muitas vezes, esta 
Casa é uma sucursal do Palácio da Liberdade. 

Outro assunto me traz aqui. Esteve em nosso tribunal, como 
observadora internacional, a líder indígena Juana Calfunao. 

Gostaria de dizer que Juana vem sendo ameaçada de morte por 
defender a população mapuche, no Chile, que é de 3 milhões de 
pessoas. E registro a carta que encaminhei hoje ao Ministro Paulo de 
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Tarso Vanucci, também à Embaixada do Chile, à Presidente do 
Chile e a várias entidades de direitos humanos no Brasil. 

Desejo fazer aqui um agradecimento ao jornal "O Tempo", que 
registrou, em sua pág. 2: "Líder indígena chilena pede ajuda ao 
Brasil". Um grande serviço que esse jornal fez à causa da vida e que 
irá contribuir de alguma forma para inibir aqueles que querem matar 
Juana. Procederei agora à leitura da carta. (- Lê:) 

"Excelentíssimo senhor, com nossos cordiais cumprimentos, 
dirigimo-nos a V. Exa. a fim de encaminhar-lhe matéria veiculada no 
jornal "O Tempo" de hoje, acerca da situação de Juana Calfunao, 
autoridade tradicional do povo indígena mapuche, da comunidade 
Juan Pailallef, que, em visita ao Brasil, foi contemplada com a 
Medalha Chico Mendes, criada pelo Grupo Tortura Nunca Mais, do 
Rio de Janeiro, destinada a homenagear pessoas que se têm 
destacado na luta contra a ditadura militar, a tortura, a impunidade, a 
violência contra os movimentos populares e as violações de direitos 
humanos no Brasil e no mundo. 

Ressaltamos que Juana participou de várias outras atividades em 
nosso país, organizadas pela Comissão de Direitos Humanos da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a qual presidimos. 
Ocorre que tememos pela segurança dessa incansável lutadora, uma 
vez que estará retornando ao Chile no próximo dia 6 de abril, onde 
está ameaçada de morte. 

A líder indígena é a primeira mulher que exerce o cargo de "lonko", o 
que na cultura mapuche significa condutora política da proteção dos 
direitos e deveres dos membros. Ela se tem destacado nos mais 
diversos embates do atual Estado de Direito, na liderança de sua 
comunidade situada na Província de Temuco, na Cordilheira dos 
Andes. Nesse processo de transformações políticas, econômicas e 
sociais que vem instalando-se no Chile, os grupos étnicos do Sul têm 
sido tratados de forma muito dura, e os mapuches têm sido os mais 
afetados pela intervenção das empresas madeireiras nos bosques. 

Infelizmente sabemos que a tortura no Chile ainda não acabou, pelo 
menos para Juana. Nos próximos dias, estaremos encaminhando um 
CD que contém imagens gravadas da submissão da líder a tal prática 
em seu país, bem como de várias agressões cometidas pelos 
carabineiros na comunidade mapuche. 
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Queremos externar nosso repúdio pelas persegUiçoes sofridas 

por Juana e pelo seu povo, bem como ressaltar o entendimento desse 
órgão de defesa dos direitos humanos de que a preservação de sua 
integridade é de inteira responsabilidade do governo chileno. 
Esperamos que a Presidente Michelle Bachelet, vítima no passado, 
juntamente com alguns de seus familiares, de perseguição pela 
ditadura militar instituída naquele país, não permita, durante o 
exercício de seu mandato sob a égide do regime democrático, o 
regresso das práticas cometidas nos tempos do autoritarismo. 

Informamos ainda que, no próximo dia 1 O de abril, será 
encaminhado um manifesto de várias entidades de defesa dos direitos 
humanos à Chefe do Poder Executivo chileno, a fim de solicitar 
providências urgentes garantidoras da vida e estabilidade da líder 
indígena e de seu povo." 

Tentaremos, no dia 10/4/2006, entregar à Presidente Michelle 
Bachelet um documento que será assinado e encabeçado por Dom 
Pedro Casaldaglia, que traz a assinatura do Vicariato Agostiniano 
Inteligência e Coração e também traz a assinatura de várias 
entidades, parlamentares deste Brasil afora, de defesa da vida de 
Juana, porque no Chile, infelizmente, a ditadura ainda não acabou. 

Sr. Presidente, queremos agradecer a V. Exa., uma vez que 
extrapolamos o tempo, mas entendemos que esses assuntos são 
importantes e devem ser debatidos nesta tribuna para serem levados 
ao conhecimento dos telespectadores da TV Assembléia. E, ao 
mesmo tempo - quem sabe? - para criarmos uma rede nacional e 
internacional de solidariedade a Juana Paillafef. 

Martin Luther King, num pensamento que bem traduz isso. dizia: "A 
injustiça em qualquer lugar ameaça a justiça em todos os lugares". 
Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Edson Rezende. 
O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, público presente e senhores telespectadores da TV 
Assembléia; neste ano, especialmente nesta Semana da Saúde, 
queremos falar sobre a Emenda à Constituição nº 29, que estabelece 
o montante mínimo a ser destinado em ações e serviços públicos de 
saúde e que completa seis anos. 
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Conforme prevê disposição transitória inserida no texto 

constitucional, já deveríamos, desde o ano passado, ter legislação 
complementar nacional regulamentando a matéria, tornando claro, 
entre outros tópicos, o percentual a ser aplicado no setor pelos entes 
federativos, a composição do cálculo dessas despesas e mecanismos 
de fiscalização e controle de sua aplicação. 

Infelizmente, o legislador federal ainda não cumpriu seu papel. 
Trata-se, na realidade, de uma dura disputa que se trava no 
Congresso Nacional em torno desse tema. Os grandes consensos já 
sedimentados na sociedade e no meio político não têm sido 
suficientes para assegurar a pacífica aprovação de uma proposta no 
Legislativo. 

Com isso, perde o poder público, perde a sociedade, perdem os 
cidadãos. Afinal, a vinculação de recursos mínimos obrigatórios à área 
da saúde é uma medida indispensável para que possamos atingir 
nossos objetivos mais prementes acerca da saúde que o Estado deve 
fornecer a seu povo. 

Ainda que tal medida vá ao encontro de postulados clássicos das 
finanças públicas, como o princípio da não-afetação da receita 
pública, o que temos observado, em nossa experiência constitucional 
pós-1988, é que os casos de vinculação de receita para finalidades 
específicas, como a da educação, o Fundei, e mesmo a da saúde, 
têm surtido efeitos desejados, produzindo o aperfeiçoamento de 
nossas políticas sociais e a elevação substancial dos índices 
relacionados ao desempenho desses setores. 

Foi a partir dessas premissas que nosso mandato, que debate esse 
tema desde longa data, resolveu buscar, mesmo que- em nível 
meramente estadual, alguma solução para o problema, levando em 
consideração, de modo especial, que a aplicação de recursos em 
saúde em Minas Gerais, nesses seis anos, tem sido marcada por 
vigorosa polêmica quanto aos critérios para cumprimento do 
dispositivo constitucional mencionado. Diante da lacuna legal, o 
Executivo mineiro tem-se guiado por parâmetros próprios, 
desconhecendo, por exemplo, a resolução do Conselho Nacional de 
Saúde que trata do assunto. 

Salientamos que nossa iniciativa de buscar uma legislação estadual 
para reger o tema aqui em Minas está escorada em sólidas balizas 
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constitucionais. O projeto de lei complementar que apresentamos 
tem por objetivo regulamentar o art. 198, § 3º, da Constituição da 
República, no âmbito do Estado de Minas Gerais. Trata-se de uma 
legislação que, a rigor, deveria ser editada pela União. 

Entendemos, no entanto, que se trata de situação em que cabe ao 
Estado usar a prerrogativa determinada no art. 24, § 3°, da 
Constituição da República, segundo a qual "inexistindo lei federal 
sobre normas gerais, os Estados exercerão competência legislativa 
plena, para atender suas peculiaridades". É precisamente o caso. 
Note-se, a propósito, que a lei requerida pela Constituição insere-se 
precisamente na competência determinada pelos incisos I e XII de seu 
art. 24, já que se trata de norma que envolve defesa da saúde e direito 
financeiro. 

Ausente a lei federal contendo normas gerais, nasce a competência 
legislativa estadual, com o objetivo de atendimento a uma situação 
concreta e peculiar vivida pelo Estado, qual seja a inexistência de 
regra que determine com exatidão, os parâmetros segundo os quais a 
norma constitucional acerca da aplicação de recursos mínimos em 
saúde deverá ser cumprida. 

Esse é o campo da chamada competência supletiva, que aparece 
em virtude da inércia da União em editar legislação contendo normas 
gerais acerca das matérias elencadas no art. 24 da Norma 
Fundamental. 

No caso em questão, o § 3º do art. 198 da Constituição da República 
exige que lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada 
cinco anos, e que estabeleça os percentuais mínimos que o Estado 
aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, 
derivados da aplicação de percentuais calculados, o produto da 
arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos 
de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea "a", e inciso 11, 
deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos 
Municípios, e as normas de fiscalização, avaliação e controle das 
despesas com saúde. 

A legislação a ser editada, tal como proposta, tem a natureza de 
norma geral, sendo, como já dito, matéria inserida na órbita do art. 24 
da Carta Magna. Observe-se, nesses casos, que a necessidade de 
haver lei editada pela União, ou lei complementar, como no último 
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exemplo, contendo normas gerais não pode impedir a legislação 
plena estadual, a fim de atender a seus interesses, conforme os 
ditames da Constituição da República, especialmente o sentido da 
construção de seu pacto federativo. 

Observamos, ainda, que a regulamentação proposta está de acordo 
com as diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Saúde, 
especialmente a Resolução nº 322, de 8/5/2003, bem como se ajusta 
ao debate mais recente que se vem realizando entre os setores 
interessados no tema. 

Seu objetivo é o de simplesmente determinar, para fins de aplicação 
dos recursos constitucionalmente assegurados à saúde, que 
despesas poderão ser consideradas para tal cômputo. Acrescenta, 
ainda, regras a respeito da manipulação de recursos no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS -, especialmente transferências 
interfederativas, bem como acerca da publicidade, da transparência, 
da fiscalização e do controle dessas aplicações de verbas públicas. 

Propomos, nessa linha, que sejam consideradas despesas com 
saúde, para fins de cumprimento do estatuto constitucional, aquelas 
com vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária; com 
a atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de 
complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de 
deficiências nutricionais; com capacitação do pessoal de saúde do 
SUS; com o desenvolvimento científico e tecnológico e o controle de 
qualidade promovidos por instituições do SUS; com a produção, 
aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde 
do SUS, tais como imunobiológicos, sangue e hemoderivados, 
medicamentos e equipamentos médico-odontológicos; com ações de 
saneamento básico, próprio do nível domiciliar ou de pequenas 
comunidades, desde que aprovadas pelo Conselho Estadual de 
Saúde; com o manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de 
vetores de doenças; com a gestão do sistema público de saúde e 
operação das unidades prestadoras de serviços públicos de saúde; 
com investimentos na rede física do SUS, com ações de apoio 
administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS, além da 
remuneração de pessoal ativo em exercício na área de saúde, 
incluindo os encargos sociais. 

Trata-se de uma relação bastante abrangente, que atende, a um só 
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tempo, os objetivos estratégicos do SUS e os imperativos 
financeiros do Estado. 

A fim de fixar claramente o alcance dessas possibilidades de gastos, 
inserimos também um dispositivo excluindo do limite constitucional de 
despesa com saúde itens que muitas vezes são utilizados pelas 
unidades federativas. E Minas Gerais não é exceção nesse campo, 
para inflar sua comprovação de despesas nessa área e, em tese, 
atender ao preceito em questão. Gastos como pagamento de inativos 
e pensionistas, pessoal em desvio de função, saúde do servidor, 
alimentação escolar, saneamento básico, preservação ambiental e 
assistência social, entre outros, não devem compor o cálculo das 
despesas mínimas com saúde. Não que não devam ser realizados. 
São importantes, é claro. Todavia, não se enquadram no núcleo 
principal de atividades do SUS aquelas que, de forma específica, são 
consideradas gastos com saúde. 

Por isso, segundo nossos cálculos, o Estado está em dívida com a 
saúde. De acordo com a metodologia de cálculo do Conselho 
Nacional de Saúde, em 2005 o Estado deveria ter aplicado o montante 
de R$1.803.000.000,00, segundo o percentual constitucional de 12%. 
Contudo, só destinou a metade: R$942.000.000,00. Isso resultou num 
déficit de R$860.000.000,00. Essa situação não ocorreu somente no 
ano passado, mas também nos anos anteriores. Em 2004, o déficit de 
investimentos na área da saúde foi de quase R$642.000.000,00; em 
2003, a mesma coisa: R$391.000.000,00 foram sonegados à saúde; 
totalizando, nesses dois anos, R$2.000.000.000,00. 

Cumpre observar que, tanto em relação às normas do Conselho 
Nacional de Saúde quanto às do Tribunal de Contas, o Estado tem 
cometido deslizes em sua execução orçamentária ao longo dos 
últimos anos. Em 2004, por exemplo, foram anotadas no Relatório 
Técnico da Comissão de Acompanhamento da Execução 
Orçamentária, do Tribunal de Contas do Estado, diversas 
irregularidades que motivaram ressalvas pelo Auditor responsável, 
quando da análise da prestação de contas do Governador para esse 
ano. De acordo com o relatório, "respeitadas as determinações 
constitucionais e infraconstitucionais, os seguintes gastos, em 
princípio, não são compatíveis com as ações e os serviços públicos de 
saúde, em parte ou em sua totalidade": as despesas com 
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aposentados, encargos sociais com aposentados, precatórios e 
sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, táxis, passes, 
pedágio, recepções, hospedagem, festividades, homenagens, multas 
e serviços de divulgação, todos constantes da prestação de contas do 
Governador, totalizando mais de R$161.000.000,00. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Gostaria de fazer um 
debate com V. Exa. a respeito do seu pronunciamento, porque, há 
muitos anos, acompanho o seu interesse pela saúde. O projeto que V. 
Exa. apresenta já nasce morto. A idéia é muito boa e, teoricamente, é 
aplicável e compreensível. É possível discuti-la e aperfeiçoá-la. Mas, 
caso seja apresentado, o projeto terá data para tramitar e ser 
sepultado ou, pelo menos, não ser levado adiante. 

O Deputado Edson Rezende - Há uma brecha, que põe a questão 
das normas gerais como projeto de lei complementar, possibilitando a 
esta Casa em, não existindo a lei complementar federal 
concorrentemente, legislar. 

Já que falta ao Congresso fazer a lei complementar, cabe-nos fazê-
la. 

Deputado Carlos Pimenta, digo isso no entendimento constitucional, 
pois o projeto passará pela Comissão de Constituição e Justiça e, 
então, faremos a nossa parte. E mais, esta é uma forma de pressionar 
o Congresso e o próprio governo federal a colocar o projeto de 
regulamentação, que é fundamental. 

São milhões e bilhões de reais que poderiam ser aplicados a mais 
na saúde. Sabemos das dificuldades por que passa esse setor e do 
impacto extremamente positivo que essa regulamentação ocasionará. 
Muito obrigado. 
• - Sem revisão do orador. 

Questões de Ordem 
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, estamos sendo 

convocados para a Comissão do Cooperativismo, e lá irei. Verifico que 
não temos quórum regimental para o prosseguimento dos trabalhos. 
Então, nos termos regimentais, solicito a V. Exa. o encerramento da 
reunião. 

A Deputada Maria Tereza Lara- Sr. Presidente, solicito seja feita a 
chamada para recomposição de quórum. 

O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - É regimental. A 



501 
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Paulo Cesar)- (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 16 Deputados. Há 12 

Deputados em comissões, totalizando 28 Parlamentares. Portanto, há 
quórum para a continuação dos trabalhos. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, serei breve. 

Conclamo as Deputadas e os Deputados para que agilizemos a 
tramitação do Projeto de Lei nº 3.063/2006, do Governador do Estado, 
que trata da autorização do Poder Executivo para contratação de 
operação de crédito com o Banco do Brasil destinada ao Programa 
Pró-Acesso da região do Vale do Rio Doce. Peço aos Deputados das 
diversas agremiações partidárias representadas nesta Casa 
Legislativa que demonstrem boa-vontade para com o Vale do Rio 
Doce, a região da Bacia do Suaçuí, que é uma região carente. Não 
nos gabamos disso; muito pelo contrário, queremos que a região se 
desenvolva como as outras regiões do Estado. 

Pedimos a compreensão dos Deputados para deixarmos de lado as 
questões partidárias, as nossas vaidades, e votarmos aquilo que 
tenho a convicção de que trará melhorias e desenvolvimento e que, na 
verdade, melhorará a auto-estima do povo daquela região. Tenho 
certeza de que não só a cidade de Rio Vermelho precisa de sua 
ligação com Materlândia por meio do asfalto, como também Coroaci a 
Peçanha e Serra Azul de Minas a Santo Antônio do ltambé. A 
população dessas cidades está vendo pela TV Assembléia e torcendo 
para que nós, seus representantes, os Deputados desta Casa, 
tenhamos a maior boa-vontade para com aquele povo e aprovemos 
rapidamente este projeto. 

Fica o meu pedido, Sr. Presidente, conclamando as Deputadas e os 
Deputados desta Casa para que, de forma rápida e justa, aprovemos 
o Projeto de Lei nº 3.063, do Governador do Estado, que trará 
inúmeros benefícios à população da Bacia do Suaçuí e à região do 
Vale do Rio Doce. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara. 
A Deputada Maria Tereza Lara - Rendo os nossos cumprimentos 

aos Deputados e às Deputadas da Casa, ao Presidente em exercício, 
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aos telespectadores da TV Assembléia, aos jovens estudantes que 
nos visitam. Queremos registrar que, no dia 3 de abril, fizemos a 
primeira reunião para planejar o lançamento da Frente Parlamentar da 
Igualdade Racial. Foi uma solicitação do Conselho Estadual de 
Participação e Integração da Comunidade Negra, que recebe apoio de 
várias entidades e órgãos públicos em defesa dos direitos dos negros 
e das negras, enfim, que defendem a igualdade racial. Estiveram 
presentes a Deputada Elisa Costa, representantes de vários 
Deputados e Deputadas do nosso Bloco PT-PCdoB, representante do 
Deputado Federal Odair José, do Vereador Carlão, de Belo Horizonte, 
além do Centro de Referência da Cultura da Mulher Negra de Minas 
Gerais, da Rede SOS Racismo, do Movimento de Luta Pró-Creche, da 
Coordenadoria de Assuntos da Comunidade Negra, da União de 
Negros pela Igualdade - Unegro -, da Coordenadoria de Igualdade 
Racial de Contagem, da UniBairros, da Comacon, da Prefeitura de 
Belo Horizonte, da Fundação Centro de Referência da Cultura Negra 
e de representantes da Secretaria Especial de Política de Promoção 
da Igualdade Racial- Seppir -,do governo federal. 

Foi tirado como indicativo o lançamento da Frente Parlamentar em 
Defesa da Igualdade Racial durante o mês de maio e mais uma 
reunião preparatória a ser feita no dia 2 de maio, às 17 horas, nesta 
Casa. Outras entidades e órgãos públicos serão convidados, assim 
como representantes de outras raças como indígenas e judeus. 
Convidamos todos os parlamentares a participar conosco dessa 
frente, pois será uma oportunidade de combater, com todo o nosso 
vigor, a exclusão social e a discriminação. Não é mais possível, no 
nosso país, convivermos com esses preconceitos que só prejudicam a 
nossa sociedade, não permitindo que ela seja verdadeiramente justa, 
fraterna e igualitária. Queremos fazer publicamente o convite a todas 
as entidades do Estado de ·Minas Gerais que nos ouvem neste 
momento para somarmos forças. Na reunião do dia 2 de maio, 
queremos integrar todos os movimentos de apoio à igualdade racial, o 
que é extremamente importante para a nossa sociedade se tornar 
verdadeiramente fraterna. 

No governo federal, temos a Seppir, que tem feito um trabalho 
brilhante na implementação de quotas nas universidades, 
incentivando todo trabalho cultural e a organização da sociedade civil 



503 
em defesa da igualdade racial. 

Antes de passar a palavra à nobre colega e companheira Deputada 
Elisa Costa, mencionamos que, no dia 29 de março, às 11 horas, a 
Prefeita de Contagem, nossa companheira e ex-Deputada Marília 
Campos, em parceria com o Ministro da Saúde, Saraiva Felipe, e com 
a UFMG, lançou duas iniciativas inéditas, uma delas é a inauguração 
do Centro de Referência da Saúde do Homem, primeira iniciativa da 
América Latina levando-se em consideração o gênero. 

Já temos vários centros de saúde da mulher e agora, Deputado 
Padre João, temos o primeiro Centro de Referência da Saúde do 
Homem, em Contagem. É interessante que logo uma mulher Prefeita, 
Deputadas Jô Moraes e Elisa Costa, tome essa iniciativa, mostrando 
que, de fato, homens e mulheres precisam ser companheiros e 
companheiras na caminhada de construção da sociedade com que 
tanto sonhamos. 

Nesses dias, tivemos na Casa muitos membros do MST e de outros 
movimentos que defendem os sem-terra e a distribuição da terra. 
Essa é uma outra maneira de construirmos uma sociedade mais justa 
e fraterna. Temos que ser solidários. Solidarizo-me com todos os 
Deputados e Deputadas do nosso bloco que estiveram presentes e 
puderam mostrar o seu compromisso com os excluídos. 

Vimos que houve um investimento da ordem de R$526.000,00 para 
o Centro de Referência da Saúde do Homem, que atuará na 
promoção, prevenção, atenção, reabilitação, capacitação e formação 
de recursos humanos com abordagem do gênero masculino. 

Já o Instituto de Saúde do Homem nascerá de convênio firmado 
entre a Prefeitura, a Reitoria da UFMG e o Ministério da Saúde. Será 
um centro de pesquisa sobre a saúde do homem e os fatores 
comportamentais, a qual será impulsionada a partir de dados colhidos 
pelo Centro de Referência da Saúde do Homem. 

Mais uma vez, queremos cumprimentar a Prefeita de Contagem, 
Marília Campos, pois, além desse convênio, foram firmados mais dois. 
Haverá os seguintes investimentos: R$5.500.000,00 para a ampliação 
do Hospital Municipal de Contagem e R$3.750.000,00 para a 
construção da nova unidade de atendimento intensivo de Nova 
Contagem. Somando-se os recursos do Centro de Referência da 
Saúde do Homem, temos, ao todo, mais de R$14.000.000,00 em 
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conven1os. Portanto, a Prefeitura de Contagem, o Ministério da 
Saúde e a UFMG estão dando passos largos no investimento na 
saúde, para oferecer melhores condições e maior dignidade de vida. 

O Deputado Durval Ângelo é de Contagem, e queremos 
cumprimentá-lo neste momento. 

Registramos aqui que a bancada feminina fez um evento, no dia 16 
de março, para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Nosso tema 
foi "Mulher na Política Faz a Diferença". Mais uma vez, 
cumprimentamos todas as mulheres de Minas Gerais que ocupam um 
espaço de poder - seja exercendo mandato eletivo ou não - e que têm 
doado sua vida para a construção de uma sociedade em que as 
políticas públicas de saúde, educação, habitação, transporte, etc. 
contribuam para realmente garantir aos cidadãos todos os direitos, 
sobretudo a dignidade. 

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Obrigada, Deputada Maria 
Tereza Lara. Quero parabenizá-la pela construção da Frente em 
Defesa da Igualdade Racial em Minas Gerais e no País. É muito 
importante a participação dos parlamentares desta Assembléia na 
construção da cidadania no Estado. 

Essa proposta, Deputada Maria Tereza Lara, é parte integrante da 
carta dos movimentos sociais mineiros. Houve a caminhada de 
sábado, com a participação de 2 mil integrantes, representando 19 
movimentos sociais de Minas ligados à criança e ao adolescente, à 
luta pela terra, à segurança alimentar, ao Movimento dos Atingidos por 
Barragens, aos quilombolas, às mulheres camponesas e a uma 
infinidade de outros. Eles se fizeram presentes para apresentar uma 
proposta para um Estado e um Brasil melhor. Essa é a participação 
efetiva dos movimentos sociais na construção de um país com mais 
igualdade, fraternidade e solidariedade. 

Desejávamos entregar essa carta ao Governador de Minas, mas a 
ação muito truculenta da Polícia Militar impediu-nos de ir até o Palácio 
das Artes. Entretanto, hoje de manhã, em um ato muito significativo, o 
Deputado Mauri Torres, Presidente da Casa, em nome de todos os 
Deputados, recebeu a carta dos movimentos sociais e, como porta-
voz da Assembléia, ele a entregará ao Governador Aécio Neves e às 
demais autoridades presentes ao evento do BID, para que também a 
voz dos movimentos populares, dos trabalhadores e trabalhadoras e 
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dos estudantes do Estado seja ouvida e representada. 

Tive oportunidade de ouvir vários debates sobre uma melhor 
qualidade de vida. 

Solicito mais dois minutos, Deputado Elmiro Nascimento, Presidente 
desta reunião, para registrar a posição do Bloco PT-PCdoB em 
relação à votação dos recursos destinados ao Pró-Acesso para o Vale 
do Rio Doce. 

O Bloco PT-PCdoB é favorável a esse projeto, como fomos 
favoráveis, na votação no final do ano de 2005, aos investimentos 
aprovados para o Estado de Minas Gerais, entre eles, recursos ao 
Pró-Acesso. A princípio, o nosso Bloco tinha uma emenda de 
Plenário, que foi retirada na reunião da manhã. Desejamos que esses 
recursos da ordem de R$115.000.000,00 sejam ampliados para além 
da proposta feita: a pavimentação da Região de Materlândia e Rio 
Vermelho, Santo Antônio do ltambé, Serra Azul de Minas, Frei 
Lagonegro; o entroncamento da MG-117; o entroncamento da MG-
416, de Peçanha até o entroncamento 7 4 para Coroaci; 
entroncamento da BR-120, indo para Guanhães até a BR-259, em 
Virginópolis, e o entroncamento da BR-259, de Virginópolis para o 
entroncamento da BR-381, até Governador Valadares. 

Quer dizer, aqui consta uma parte do Leste de Minas, uma parte do 
Rio Doce. Existem outras regiões do Vale do Rio Doce que pleiteiam, 
por meio de Municípios e lideranças, outras ligações asfálticas por 
parte do governo do Estado. 

Registro também que é preciso melhorar a qualidade das obras do 
Pró-Acesso, porque algumas apresentam situações irregulares. Há 
denúncia na Comissão de Meio Ambiente, Deputada Maria Tereza 
Lara, sobre obras: muitas entradas de comunidades e pequenas 
nascentes estão sendo aterradas e soterradas durante a execução do 
asfalto. As empreiteiras, ao realizar as obras, devem ter cuidado com 
a questão ambiental. Muitas pequenas comunidades estão ficando 
sem o acesso de entrada. Chamamos a atenção para a qualidade das 
obras - muitas apresentam buracos e outros problemas - e para a 
ampliação do acesso para outras regiões. 

O posicionamento do Bloco PT-PCdoB é o mesmo anterior, pois até 
o Presidente Lula teve que dar um sinal para que os empréstimos 
pudessem ser feitos no Senado. Vamos votar favoravelmente, 
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questionando as ligações asfálticas, os recursos do governo do 
Estado e principalmente os da Cide e do governo federal, para que 
sejam bem utilizados no Estado de Minas Gerais. 

São essas as nossas considerações. 
A Deputada Maria Tereza Lara - Obrigada, Deputada Elisa Costa. 

Concordamos com sua exposição de motivos com relação à defesa do 
nosso voto e ao Projeto Pró-Acesso. Ao mesmo tempo, questionamos 
alguns itens, sobretudo o atendimento e o respeito ao meio ambiente. 

Encerrando, convido todos os Deputados e Deputadas desta Casa 
para participarem da Frente Parlamentar em Defesa da Igualdade 
Racial. Muito obrigada. 

• - Sem revisão da oradora. 
2ª Parte (Ordem do Dia) 

1 ª Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a 
Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 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. 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Cesar - Caro colega, Deputado Elmiro 

Nascimento, que preside esta sessão, Deputados, Deputadas, 
imprensa, TV Assembléia, senhoras e senhores. Esta é a quarta vez 
que venho a esta tribuna abordar um tema que, a cada dia, preocupa 
mais e mais a indústria calçadista nacional e, em especial, a mineira. 
Tenho ocupado insistentemente esta tribuna para alertar sobre os 
danos causados pela entrada descontrolada de calçados chineses no 
mercado brasileiro. Tenho dito, repetidas vezes, que as autoridades 
brasileiras precisam negociar salvaguardas contra a invasão de 
produtos chineses. 

Venho advertindo que, a cada dia, aumenta a presença de calçados 
chineses no comércio e que isso deve ser entendido como sinal de 
alerta. E tenho afirmado repetidamente que a valorização fictícia do 
real diante do dólar, os juros nas alturas, a alta carga tributária e, 
sobretudo, a concorrência desleal chinesa são as principais razões da 
queda histórica na produção de calçados no Brasil. 



507 
Subi a esta tribuna no dia 8 de março último para cobrar o 

compromisso do governo federal em adotar medidas que visam 
fortalecer o setor e que até agora não saíram do papel. Previ as 
perspectivas sombrias que estavam sendo construídas para o ano de 
2006. 

Apresentei alguns números para ilustrar o cenário atual do setor 
calçadista nacional e mineiro. Informei que não havia previsão de 
crescimento na indústria calçadista mineira para este ano e que as 
exportações brasileiras haviam caído de 212 milhões para 189 
milhões de pares, de 2004 para 2005, enquanto as importações 
haviam crescido de 8,8 milhões para 16 milhões, sendo 81% 
originários da China. 

Adverti que neste ano haverá pelo menos 25 mil demissões no setor 
e 85 milhões de pares a menos na produção de calçados no Brasil. 
Lembrei que Minas é o terceiro pólo calçadista do País e que milhares 
de trabalhadores mineiros correm o risco de ser demitidos. 

Denunciei aqui que, no momento em que o Brasil assumiu o 
compromisso de conceder à China o "status" de economia de 
mercado, o que teve contrapartidas políticas, como o apoio chinês à 
candidatura brasileira ao Conselho de Segurança da ONU e à 
Organização Mundial do Comércio- OMC -, as implicações comerciais 
dessa decisão seriam catastróficas. 

Tentei aprovar emenda ao Projeto de Lei nº 1.191/2004, com o 
objetivo de reduzir a alíquota do ICMS de 18% para 12%, no comércio 
atacadista e varejista de têxteis, fiação, vestuário, calçados, bolsas e 
cintos à semelhança do que ocorreu com as indústrias. 

Mas nada disso foi suficiente! Foram palavras ao vento! Senhoras e 
senhores, devo dizer que fiz o que estava ao meu alcance. Por tudo 
isso, confesso que não fiquei surpreso quando deparei com esta 
manchete do jornal "Estado de Minas", no dia 31 de março passado: 
'Calçados chineses nas vitrines de BH". Logo abaixo podemos ler 
claramente: 'Mineiros alegam disputa desigual'. 

Muito bem. Felizmente a crise no setor calçadista deixa as fábricas e 
chega às manchetes dos jornais. Aproveito para elogiar essa matéria 
muito bem-feita pela jornalista Marta Vieira, do jornal "Estado de 
Minas". 

Quero novamente insistir nesse tema, ainda mais agora que a 



508 
imprensa foi despertada para o problema. Faço minhas as palavras 
publicadas nesse jornal, lembrando a todos, mais uma vez, que os 
chineses produziram cerca de 70% dos 14 bilhões de pares de 
calçados fabricados no mundo durante o ano passado. 

No Brasil, o consumo alcançou cerca de 700 milhões de pares, dos 
quais 17 milhões foram importados e, desse total, 13 milhões saíram 
da China. Ou seja, a continuar nesse ritmo, uma onda de demissões 
no setor calçadista se aproxima. E não venham dizer que isso nada 
mais é que uma mera conseqüência do processo de globalização. 
Não podemos aceitar que a globalização cause danos tão lastimáveis 
às indústrias e aos trabalhadores brasileiros, principalmente aos 
mineiros. 

As queixas contra a concorrência desleal chinesa, tanto de 
empresários como de trabalhadores, não são particularidades do 
Brasil. Todos os países clamam por regras mais claras nas relações 
comerciais com Pequim. A China está incrementando suas 
exportações com base em trabalho semi-escravo, com trabalhadores 
que operam sete dias por semana com salários de menos de US$1 ,00 
por dia. A competitividade dos produtos chineses não pode ser 
resultado de condições de trabalho. 

Senhoras e senhores aqui presentes, caros cidadãos e cidadãs que 
nos estão acompanhando pela TV Assembléia, mais um alerta está 
sendo feito. Urge estabelecer cotas de importação para os calçados 
chineses, a fim de restringir seu crescimento e minimizar o impacto no 
setor, à semelhança do que ocorreu, recentemente, na indústria têxtil. 

Muito obrigado pela atenção de vocês. Gostaria de agradecer à 
jornalista Marta Vieira e ao jornal "Estado de Minas" pela decisão de 
incluir na pauta um tema tão caro e relevante ao povo mineiro. Mais 
uma vez, obrigado. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, 

determina a anexação da Proposta de Emenda à Constituição nº 
96/2006, da Deputada Elisa Costa e outros, à Proposta de Emenda à 
Constituição n• 50/2003, do Governador do Estado, por guardarem 
semelhança entre si. 

Mesa da Assembléia, 5 de abril de 2006. 
Deputado Elmiro Nascimento, 3º-Secretário, no exercício da 
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Presidência. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da 

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à 
Proposição de Lei nº 16.919 (ex-Projeto de Lei nº 1.564/2004, da 
Deputada Ana Maria Resende, que altera a Lei nº 11.547, de 27/7/94, 
que proibe a venda de bebidas alcóolicas em bares, restaurantes e 
estabelecimentos congêneres localizados às margens das rodovias 
estaduais). Pelo BPSP: efetivos- Deputados Diniz Pinheiro e Alencar 
da Silveira Jr.; suplentes - Deputada Vanessa Lucas e Deputado 
Paulo Cesar; pelo Bloco PT/PCdoB: efetivo - Deputada Cecília 
Ferramenta; suplente - Deputado Jésus Lima; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Leonardo Quintão; suplente - Deputado Adalclever Lopes; 
pelo PFL: efetivo - Deputado Gustavo Corrêa; suplente - Deputado 
Doutor Viana. 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 nºs 6.379/2006, da Comissão de Direitos Humanos, 
6.380/2006, da Comissão de Segurança Pública, e 6.381/2006, 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 
Transporte - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 28/3/2006, do 
Projeto de Lei nº 2.844/2005, do Deputado João Leite, e dos 
Requerimentos nºs 6.151/2006, do Deputado Gustavo Valadares, 
6.152 a 6.157, 6.162, 6.163 a 6.166, 6.192 a 6.196, e 6.204 a 
6.217/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, 6.16112006, do 
Deputado Leonardo Moreira, 6.167/2006, da Deputada Vanessa 
Lucas, 6.182/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 6.184/2006, do 
Deputado Dimas Fabiano, 6.223/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, e 6.266/2006, do Deputado Paulo Cesar; de Defesa do 
Consumidor - aprovação , na 4ª Reunião Ordinária, em 29/3/2006, dos 
Requerimentos nºs 6.185 a 6.190/2006, do Deputado Dimas Fabiano; 
de Educação - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 30/3/2006, 
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dos Projetos de Lei nºs 2.710/2005, do Deputado Paulo Piau, e 
2.834/2005, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e dos Requerimentos 
nºs 6.219/2006, do Deputado Célio Moreira, 6.228 a 6.237, 6.276 e 
6.277/2006, do Deputado Weliton Prado, e 6.271 e 6.273/2006, da 
Deputada Vanessa Lucas; de Política Agropecuária - aprovação, na 5ª 
Reunião Ordinária, em 4/4/2006 do Requerimento nº 6.320/2006, do 
Deputado Marias Fernandes; de Cultura - aprovação, na 3ª Reunião 
Ordinária, em 4/4/2006, dos Projetos de Lei nºs 2.843/2005, da 
Deputada Jô Moraes e 2.883/2005, da Deputada Maria Tereza Lara, e 
dos Requerimentos nºs 6.269/2006, da Deputada Vanessa Lucas, e 
6.321/2006, da Deputada Jô Moraes; e do Trabalho - aprovação, na 5ª 
Reunião Ordinária, em 4/4/2006, dos Projetos de Lei nºs 2.324/2005, 
do Deputado Ricardo Duarte, 2.572/2005, do Deputado Antônio Júlio, 
2.693/2005, do Deputado André Quintão, 2.695, e 2.874/2005, do 
Deputado Gustavo Corrêa, 2.758/2005, do Deputado Roberto 
Carvalho, 2.816, 2.845, 2.846, e 2.902/2005, da Deputada Maria 
Olívia, 2.819/2005, do Deputado Alberto Pinto Coelho, 2.828/2005, da 
Deputada Lúcia Pacífico, 2.832/2005, da Deputada Cecília 
Ferramenta, 2.848/2005, do Deputado Sebastião Helvécio, 
2.853/2005, do Deputado Doutor Viana, 2.865/2005, do Deputado 
Sebastião Costa, 2.897/2005, da Deputada Cecília Ferramenta, 2.903 
e 2.904/2005, do Deputado Durval Angelo, 2.905/2005, do Deputado 
João Leite, e os Requerimentos nºs 6.177/2006, da Deputada Ana 
Maria Resende, 6.201 e 6.202/2006, do Deputado Antônio Andrade, 
6.222/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 6.263/2006, do 
Deputado Jayro Lessa, 6.272 e 6.274/2006, da Deputada Vanessa 
Lucas (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Márcio Passos e 
Bilac Pinto, Neider Moreira (2) e Dilzon Melo, que foram publicadas na 
edição anterior. 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento dos Deputados Doutor Viana, 

Carlos Pimenta e outros, solicitando a convocação de reunião especial 
para homenagear a Unimed-BH pelas comemorações dos seus 35 
anos de fundação. A Presidência defere o requerimento de 
conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Padre João, solicitando a destinação da 
1 ª Parte da reunião ordinária do dia 19 do corrente mês para 
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comemorar a entrada em vigor da Lei nº 15.982, de 19/1/2006, que 
dispõe sobre a Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional 
Sustentável e dá outras providências. A Presidência defere o 
requerimento de conformidade com o inciso XXII do art. 232 do 
Regimento Interno. 

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

Resolução nº 1.837/2004, da Comissão de Política Agropecuária, que 
aprova, de conformidade com o disposto no inciso XXXIV do art. 62 da 
Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que 
especifica. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À promulgação. 

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

solicitando seja encaminhado ao Ministério Público Federal e à 
Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária - lnfraero - pedido 
de esclarecimentos sobre a existência ou não de um processo 
licitatório para instalação de balcões de empresa de táxi no Aeroporto 
Internacional Tancredo Neves. Em votação, o requerimento. As 
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento do Deputado Paulo Piau, solicitando a constituição de 
comissão especial para estudar as medidas necessárias para ajustar 
as exigências ambientais ao desenvolvimento do setor produtivo no 
Estado. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento dos Deputados lrani Barbosa, Fábio Avelar, Célio 
Moreira e outros, solicitando a constituição de comissão especial para 
discutir e debater o gerenciamento de resíduos sólidos e todos os 
aspectos que se possam abordar dentro do tema "lixo" em todo o 
Estado. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado Célio Moreira e outros, solicitando a 
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constituição de comissão especial para discutir o tratamento dos 
deficientes mentais, em especial dos autistas, no Estado. Em votação, 
o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa Costa, solicitando a 
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 
1 º, transferi-la ao Deputado Padre João. A Presidência defere o 
requerimento e fixa ao orador o prazo de 60 minutos. Com a palavra, 
o Deputado Padre João. 

O Deputado Padre João - Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, 
de modo especial, todos os que nos acompanham pela TV 
Assembléia e os presentes nas galerias. O nosso intuito, Sr. 
Presidente, é poder socializar com o povo mineiro, através da TV 
Assembléia, e mostrar um pouco do que os movimentos sociais 
trouxeram, desde o dia 31/3/2006. 

Pessoas vieram de longa caminhada - alguns saíram de Ponte 
Nova -, dormindo e alimentando-se precariamente. Tudo isso porque 
acreditam num novo mundo, num novo Brasil, num novo Estado de 
Minas Gerais, onde a justiça possa reinar e os bens naturais sejam 
para todos. São pessoas que têm consciência e convicção de que são 
herdeiros com direito à terra, a emprego digno, a trabalho e a bens 
que lhes garantam dignidade. Essa foi a bandeira que os movimentos 
sociais vieram trazer, socializando-se com o povo urbano. 

Sr. Presidente, é importante destacar o mais bonito: a principal 
reivindicação desse povo sacrificado e sofredor nem era para alguns 
deles, sabe por quê, Sr. Presidente? Porque, na casa deles, não há 
energia elétrica. A principal reivindicação era a redução da tarifa de 
energia, o que beneficiaria todos os mineiros. E a imagem que a 
grande mídia socializou para o povo, não apenas de Minas, mas do 
Brasil e até do mundo, foi que se tratava de baderneiros, violentos. 
Essa foi a imagem socializada, e eles vieram reivindicar. 

Fui testemunha da recepção feita a eles no BH Shopping. Vieram 
caminhando em fileiras, desde antes de ltabirito, na maior disciplina. 
Quem obstruiu a BR-040, no dia 31/3/2006, foi a polícia, causando 
grande transtorno no trânsito e no Anel; não foram os movimentos 
sociais. É importante distinguir o equívoco. A companheira Deputada 
Jô Moraes acompanhou, de perto, toda a movimentação, e viu a 
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disciplina desses nossos companheiros. 

Havia um representante da polícia. Em vanos momentos, a 
Deputada Jô fez parte da negociação, do entendimento, da trajetória. 
Deputado Weliton Prado, em nenhum momento, houve desacordo. 
Toda a trajetória das ruas foi devidamente acordada com a polícia. 
Desde o primeiro momento, foi acordado que o Major Ramalho seria o 
representante da polícia. Tudo foi acordado. No dia 1 º/4/2006, não 
havia na Praça Sete apenas 2 mil pessoas, mas cerca de 7 mil, 
quando os movimentos se encontraram. Realmente ali não tínhamos 
controle. Que movimentos estavam na Praça Sete, no dia 1 º/4/2006? 
Nesse dia, o clima também foi muito tenso, com arbitrariedade da 
polícia. Pasmem os senhores, os policiais que estavam com bombas, 
"sprays" de pimenta, eram justamente os que não tinham a tarjeta em 
que constava o seu nome! Arrancaram-lhes a tarjeta do nome. Não 
havia, portanto, como identificá-los. Vejo uma tática e má-fé, não sei 
se do Comando; com certeza, pois eles são comandados. Quem, no 
dia 1 º/4/2006, descumpriu o acordo da trajetória foi a polícia. Todos 
fomos orientados para seguir uma trajetória, que, de repente, foi 
mudada. Após colocarem a corda, houve um momento de muita 
tensão. Só quem estava ali e vivenciou a situação pôde perceber que 
parecia um barril de pólvora, a ponto de estourar. 

Queremos, publicamente, agradecer o carisma e a presença de 
espírito de Dom Luciano. Não sei se a camarada Jô pode confirmar 
isso. Se não fosse a presença de Dom Luciano, haveria, no dia 
1 º/4/2006, um grande massacre na Av. Afonso Pena. Não 
conseguimos, como era nossa pretensão, chegar à Praça da 
Liberdade simplesmente para acolher os companheiros que estavam 
em jejum desde o dia 28/3/2006, sacrificando-se, querendo melhorias 
para o Brasil, para o nosso Estado. E a intenção do movimento era 
simplesmente recolher os companheiros e trazê-los para a Praça da 
Assembléia, único lugar onde tiveram acolhida. Todos os outros 
espaços públicos ou semipúblicos lhes foram negados, por exemplo, o 
Crea, a UFMG, a Praça da Estação, onde previamente foi combinada 
a construção de uma tenda, um circo, onde seriam acolhidos. O único 
espaço onde tiveram acolhimento foi na Assembléia. Então, desde já, 
agradecemos ao Presidente Mauri Torres. 

A intenção era ir à Praça da Liberdade e vir com os companheiros 



514 
para a Assembléia, onde houve outro momento tenso por causa de 
uma obstrução, que impediu os companheiros de se aproximarem. Foi 
previamente combinado que poderiam chegar até determinada 
distância, mas isso também lhes foi negado. Só depois de forçar um 
pouco, de mediar, sempre por intermédio do Major Ramalho, 
conseguiram um entendimento. 

Foi combinado, aqui na Praça, que, nos dias 2 e 3/4/2006 - parece-
me que estavam presentes o Deputado Laudelino Augusto, a 
Deputada Elisa Costa, o Frei Gilvander, a Deputada Jô -, nos íamos 
aproximar, o máximo possível, do Palácio das Artes pela Álvares 
Cabral, já que, nesta avenida, não há nenhuma praça, nenhuma 
rotatória, enfim, nenhum transtorno é causado ao trânsito de Belo 
Horizonte. Esse era o caminho mais lógico, mais preciso, para nos 
aproximarmos do Palácio das Artes. Isso foi o combinado com o 
próprio Major Ramalho; entretanto, no dia 3/4/2006, às 7 horas da 
manhã, ele nos comunicou que seria impossível realizar o trajeto. 
Então, por um entendimento, não sabemos se da própria polícia, 
fomos forçados a ir por outro caminho em direção à Praça sete. Foi-
lhes permitido caminhar um pouco na Afonso Pena, todavia ficaram 
bem distantes do Palácio das Artes. Assim, foram obrigados a passar 
por outro trajeto, onde se encontra a Cemig. 

Nesse momento, sentiram-se ameaçados pelo grande número de 
policiais. Algumas pessoas, senhoras, jovens e crianças disseram se 
sentirem acuadas. Foram em direção à Cemig, onde foram recebidos 
a pauladas e tiros. Temos um filme, não este que vamos tentar passar 
aqui, que exibe a ocorrência de tiros dentro da própria Cemig e tiros 
que arrebentaram o caminhão de som usado por um dos movimentos. 
Houve tiros no pneu do caminhão, som arrebentado e agressões. 

Podemos ver, por reportagens transmitidas pela mídia, que a maior 
agressão aconteceu na Av. Afonso Pena, e não na Cemig. 

Gostaria de passar um filme bem curtinho para socializar um pouco 
com os nobres colegas e com os telespectadores da TV Assembléia. 

É apenas a imagem da trajetória do movimento em frente à Cemig. 
Os colegas que lá estavam também poderão comentar. 

- Procede-se à exibição do vídeo. 
Essa pessoa que vemos foi torturada, segundo algumas 

testemunhas. Aí vemos vários policiais batendo em apenas uma 
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pessoa. Nessa imagem, vemos o próprio policial incitar uma 
pessoa a vir. Arrebentaram todo o caminhão de som, inclusive 
atiraram no pneu. Ai vemos uma pessoa totalmente contida ser 
chutada por três policiais. 

Há mais três filmes. Um, feito na parte interna, onde a polícia atira, 
que vai estar disponível; vamos divulgá-lo na rede independente. 
Temos ainda as fotos. Essa pessoa que vemos foi presa e inclusive foi 
torturada. O Deputado Rogério Correia está presente, e depois 
destacaremos quem nos afirmou que eles foram torturados. Esse 
senhor de verde é o Maj. Ramalho, que negociou o tempo todo. 

Após visitarmos os presos no cárcere, essa pessoa, que é da 
polícia, afirmou para mim e para os Deputados Rogério Correia, 
Carlos Gomes, Laudelino Augusto e para o Deputado Federal César 
Medeiros, o seguinte: 

"Se vocês quiserem, vão embora, pois ninguém baterá mais nele." A 
pessoa que proferiu essa frase afirmou que era da polícia. 

O Maj. Ramalho também apanhou da Polícia Militar, fato que pode 
ser comprovado pela foto, em que ele está de frente para a polícia. Há 
testemunhas de que ele tentou explicar que também fazia parte da 
polícia, mas não obteve êxito. Era ele que, de fato, estava 
negociando. A Polícia Militar perdeu o controle ao agredir muitos 
inocentes, inclusive o Maj. Ramalho. 

O João é um dos que foi preso e torturado, assim como esse outro 
jovem, que fez, inclusive, o exame de corpo delito. Há outros filmes na 
internet, aliás, um filme interno e outro completo que registra todos os 
momentos, desde a recepção no BH Shopping. 

Todos nós temos a liberdade de nos manifestar, de dizer o que 
precisa melhorar no País e no Estado, de sugerir formas de contribuir 
para melhorar o mundo. Aliás, a expressão da liberdade está 
assegurada pela própria Constituição. Esse era o grito desses 
movimentos sociais. Muitas empresas e membros dos Poderes 
Legislativo e Executivo podem e têm o dever de contribuir para a 
melhoria do nosso Estado e do nosso País. Essa era a bandeira 
desses movimentos, que se socializam com o povo belo-horizontino e 
com todos os que nos visitam. O desejo dos movimentos era entregar 
uma carta às autoridades. Todavia, a única autoridade que teve a 
hombridade de receber a carta foi o Deputado Mauri Torres, 
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Presidente da Casa, e os demais Deputados. 

Lerei rapidamente a carta, na íntegra. "Carta dos Movimentos 
Sociais Mineiros. É preciso coragem para mudar o Brasil. Palavras de 
Celso Furtado. Nós, 2.000 participantes do iº Encontro dos 
Movimentos Sociais Mineiros, homens e mulheres vindos de diversas 
regiões deste imenso Estado de Minas Gerais, reunidos em Belo 
Horizonte de i º/4/2006 a 4/4/2006, queremos, por meio desta carta, 
levar nossa mensagem a toda a população. 

Nosso comunicado tem o principal interesse de afirmar e demonstrar 
os potenciais, a riqueza e a diversidade do nosso território e da nossa 
gente. Dirigimo-nos à população mais empobrecida, penalizada por 
um falso desenvolvimento, aos desejosos em pôr fim à desigualdade 
social, àqueles crentes de que um outro mundo, uma outra Minas e 
um outro Brasil são possíveis, urgentes e necessários. Afirmamos 
veementemente que a realidade de injustiça, a degradação ambiental, 
a ausência de democracia efetiva e o desenvolvimento social, cultural 
e econômico são frutos de um sistema capitalista, mantido ou 
combatido pela ação dos homens e das mulheres e, portanto, 
passíveis de mudanças. É preciso denunciar o fato de que essas 
transformações só não ocorrem em conseqüência da ganância e da 
predominância da lógica do lucro e do capitalismo, que nos tem 
levado à barbárie social e garantido a permanência no poder de uma 
restrita elite econômica, desde a época do Brasil Colônia. 

É preciso denunciar. Nossa história é rica de exemplos de como 
essa barbárie social foi construída. Aboliram a escravidão, mas não 
deram a essa ampla maioria da população nem terra, nem trabalho, 
nem renda, nem educação, nem saúde. Não realizamos a reforma 
agrária no Brasil, não desconcentramos a riqueza, não permitimos à 
população participar das decisões políticas do País. O resultado é 
uma realidade vergonhosa aos nossos olhos, indigna de sua riqueza e 
de seus potenciais, onde ainda hoje encontramos o trabalho escravo, 
como nas monoculturas do eucalipto, que vêm expulsando a 
população do campo e causando a desertificação no Norte de Minas, 
no Vale do Jequitinhonha e no Vale do Aço. 

Deparamo-nos também com um crescente processo de perseguição 
e de criminalização dos movimentos sociais. A vida na periferia das 
grandes cidades, onde vive grande parte da população, demonstra a 
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urgência na transformação social. 

Sob o olhar da história, é perfeitamente compreensível, mas 
inaceitável, o que ocorre no exato momento em que realizamos o 
nosso encontro. Construíram, no imaginário da população mineira, por 
meio do uso incessante e exaustivo da mídia, a idéia de um BID 
completamente diferente dos seus reais interesses, quais sejam o 
aumento dos impostos, o corte dos gastos sociais, a alta taxa de juros, 
as privatizações, a abertura financeira cambial e comercial, a 
subordinação dos países, a dependência externa, a perda da 
soberania e o financiamento de um modelo de exclusão e de 
degradação ambiental uma nova forma de colonização 
implementada pelo BID, pelo OMC, pelo Banco Mundial e pelo FMI. 

Como exemplo desse papel, podemos citar as barragens em Minas, 
construídas à revelia das populações locais, tratadas com truculência, 
e, quando muito, recebendo indenização não condizente com os 
danos causados às suas vidas. Como se não bastasse, toda a energia 
gerada é monopólio privado, servindo para enriquecer empresários, já 
há muito favorecidos pelo sistema. 

É preciso denunciar! Em Minas, caixa d'água do Brasil, pagamos a 
maior tarifa de energia do mundo à Cemig, que se diz a melhor 
empresa energética do mundo, alardeia-se estatal e dos mineiros, 
mas já tem a maior parte de suas ações em mãos privadas. É difícil de 
acreditar, mas é isso mesmo. Nós, mineiros, pagamos a maior tarifa 
de energia do mundo. É preciso dar um basta. Com esse intuito, 
nesse encontro, damos início a uma campanha na qual nos 
empenharemos até darmos por conquistados os nossos direitos: pela 
redução da tarifa de energia. Lembramos aos mineiros o exemplo do 
Paraná, onde os consumidores de menos de 1 OOkW não pagam. 

É também exemplo da continuação dessa prática de domínio de 
uma elite preconceituosa e covarde, o que nos ocorreu na preparação 
e durante o nosso encontro. De um lado, deram tudo para o BID, 
maquiando a cidade, escondendo a pobreza e lhes oferecendo o 
tapete vermelho; de outro, negaram espaços públicos, nossos por 
direito e alvarás de livre circulação. Proibiram a liberdade de 
expressão e infringiram princípios fundamentais da Constituição, em 
um comportamento antidemocrático e autoritário do governo estadual 
e municipal, aliás, com intervenção na universidade federal. Coibiram, 
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ameaçaram e repnm1ram manifestações pacíficas, legítimas e de 
direito. A polícia de Aécio Neves, a seu mando, proibiu-nos de fazer 
manifestação em frente ao Palácio da Liberdade, lembrando os 
tempos da ditadura. Essas ações levaram cinco valorosos 
companheiros e duas valorosas companheiras a fazer jejum, 
alternativa que restou aos movimentos sociais para garantir direitos 
inalienáveis. Que essas lutadoras e esses lutadores do povo sirvam 
de exemplo da valentia e da perseverança do povo mineiro. 

Torna-se fácil perceber de que lado estão os nossos governantes. 
No evento do BID, estavarn as Presidentes do Banco Central, 
Ministros, Governadores, empresários, todos engravatados e muito 
bem de vida. No primeiro encontro dos movimentos sociais, reprimido, 
coibido e cerceado, o povo, excluído e penalizado por esses mesmos 
engravatados. 

E preciso coragem para mudar o Brasil. Uma outra Minas é possível 
e acontece. É preciso reverter esse histórico de injustiças, afirmar 
categoricamente que o Brasil tem jeito e pode ser diferente. Ao longo 
de sua existência, os movimentos sociais acumularam diversos 
saberes e práticas, desde o ponto de vista organizacional até 
experiências práticas de apoio às comunidades no desenvolvimento 
de seus potenciais e reivindicações de seus direitos. Em Minas, há 
muitos exemplos disso, desde o trabalho das pastorais sociais, das 
experiências de agroecologia e de desenvolvimento local, da 
experiência da reforma agrária do Movimento dos Sem-Terra, do 
trabalho do Movimento dos Atingidos por Barragem e do Movimento 
dos Pequenos Agricultores, dos sindicatos e das cooperativas, da 
realização das campanhas contra a Alca e a dívida externa. 

O Brasil é um sonho que realizaremos. É desses atores e de sua 
articulação em fóruns que nasce a Minas e o Brasil com que 
sonhamos. Entretanto, somente o faremos com a organização 
popular, os movimentos sociais e a população participando e 
intervindo em seus destinos. Somente o faremos na medida em que 
não arredemos o pé na construção de um projeto popular para o Brasil 
e para Minas. Um projeto para: 

1 Reformar o sistema político, ampliando mecanismos 
permanentes de participação direta da população nas decisões 
políticas das várias instâncias de poder político e social. 
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2 - Resgatar e construir os valores socialistas e humanistas 

orientadores dos ideais democráticos e republicanos, com elevação 
da auto-estima do povo, valorização da cultura e dos saberes locais e 
regionais, com respeito às diferenças de gênero, raça, orientação 
sexual e etnia; 

3 - Mudança do modelo econômico, agregando o elemento social e 
do trabalho na definição das orientações macroeconômicas, pela 
redução dos juros, reorientando os potenciais produtivos para os 
potenciais e demandas nacionais, com valorização do 
desenvolvimento local sustentável, dos grupos e das comunidades, 
fundamentado em uma nova lógica econômica baseada na 
solidariedade, incentivando às cooperativas, microempresas, feiras e 
mercados locais. 

4 - Realizar auditoria da dívida pública interna e externa e suspender 
seu pagamento. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, somos credores 
de uma dívida social, ecológica e histórica que precisa ser paga. 

5 - Democratizar a comunicação, quebrando o monopólio de oito 
famílias no Brasil, entendendo que a comunicação é elemento central 
na construção de uma nova sociedade, devendo ser descentralizada 
em nível nacional, regional e local, valorizando rádios e TVs 
comunitárias, ampliando o número de concessões e constituindo 
rádios e TVs estatais com gestão da população, repassando os 
recursos de divulgação aos veículos locais e comunitários. 

6 - Acabar com o trabalho escravo, especialmente no latifúndio e no 
agronegócio, com severas sanções aos responsáveis e medidas 
concretas de geração de trabalho e renda, como reforma agrária, 
créditos agrícolas, mutirões de trabalho e abertura de concursos 
públicos. 

7 - Mudança no sistema tributário, um dos principais mecanismos de 
manutenção e acentuação da desigualdade social, devendo-se 
instituir taxação das grandes empresas, latifúndios e das grandes 
fortunas e imposto de renda que garanta distribuição de renda. 

8 Penalizar imediatamente as empresas reflorestadoras 
responsáveis por crimes ambientais; suspensão do fornecimento do 
crédito público destinado ao fomento da monocultura do eucalipto; 
suspender o avanço da monocultura do eucalipto e promover a 
reconversão agroextrativista dos terrenos devolutas que foram 



520 
arrendados de forma cnmmosa pelo governo do Estado Minas 
Gerais aos grandes grupos econômicos associados ao carvão e à 
celulose, transformando essas áreas em unidades de conservação de 
uso sustentável, beneficiando as famílias camponesas, sem terra, ou 
com pouca terra que vivem em seu redor. 

9 - Promover a identificação, o reconhecimento e a demarcação de 
territórios de dezenas de comunidades quilombolas e indígenas, 
arrendando as terras devolutas. 

1 O - Promover ações imediatas de políticas afirmativas, no campo e 
na cidade, que garantam os direitos humanos fundamentais, como o 
acesso à água, à energia, à alimentação, à educação diferenciada, à 
infra-estrutura social e produtiva. 

11 - Realizar uma reforma agrária ampla e maciça, como forma de 
geração de trabalho, de promoção de uma agricultura de base 
agroecológica, portanto livre de venenos, que desconcentre as 
cidades, inverta o êxodo rural, desenvolva as cidades e os mercados 
locais. 

12 - Investir maciçamente na educação, como eixo central de 
construção do País, como contraponto às políticas neoliberais que 
vêm sendo implementadas, com erradicação do analfabetismo. 

Ampliar e melhorar o ensino fundamental e mêdio. Duplicar o 
número de vagas nas universidades públicas com melhoria da 
qualidade, com reversão do absurdo índice de acesso ao curso 
superior de apenas 3%, em Minas, com implantação de universidades 
públicas nas regiões menos favorecidas do Estado e na Capital. 

13 - Construir o desenvolvimento sob bases agroecológicas, da 
soberania alimentar e da sustentabilidade, promovendo um amplo 
resgate de sementes e animais nativos, como forma de garantir nossa 
segurança alimentar e uma alimentação saudável, com proibição dos 
transgênicos. Taxar fortemente empresas de insumos químicos e 
sementeiras, impedindo o monopólio na produção, distribuição e 
processamento dos alimentos, incentivando a agricultura familiar e o 
resgate de práticas, culturas e saberes tradicionais, apoiando a 
replicação de práticas, tecnologias e experiências comunitárias bem 
sucedidas, com ações que reflitam as características da região, como 
por exemplo, de convivência com o Semi-árido. 

14 - Respeitar e valorizar a organização dos trabalhadores e das 
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trabalhadoras, bem como suas articulações, fóruns e comitês, 
entendendo-os como legítimos interlocutores e protagonistas de um 
projeto popular para Minas e o Brasil. 

15 - Interromper imediatamente o projeto de transposição do São 
Francisco, com abertura de amplo debate com a sociedade, iniciando 
sua revitalização e de seus afluentes. 

Da nossa parte, comprometemo-nos a continuar na luta por nossos 
direitos, por um país mais justo. Afirmamos que continuaremos a 
construir, na teoria e na prática, esse Brasil sonhado, a nos organizar 
e a despertar as consciências adormecidas. Dirigimo-nos ao povo e 
continuaremos a convidar a população mais empobrecida a se tornar 
sujeito desta história, a construir nossas cidades, nossos Estados e 
nosso Brasil sonhado. Pátria Livre! Venceremos! 

Articulação do Semi-árido Mineiro - ASA -; Articulação Mineira de 
Agroecologia - AMA -; Comitê Mineiro do Fórum Social Mundial; 
Coordenação Nacional de Lutas - Conluta -; Fórum das Pastorais 
Sociais; Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária - FMEPS -; 
Fórum Mineiro de Reforma Urbana; Fórum Mineiro de Segurança 
Alimentar e Nutricional- FMSAN -; Via Campesina". 

Antes de conceder aparte ao nobre companheiro Deputado 
Laudelino Augusto, quero dizer que li na íntegra a carta, que atinge 
não só o governo do Estado, como também os governos municipal e 
federal. É este o apelo dos movimentos sociais reunidos nesse 
primeiro encontro em Minas Gerais. Cabe a cada um de nós, a partir 
desta carta, empenhar-nos para atender esse grito sofrido, que custou 
braços quebrados e fez tantas pessoas machucadas, torturadas. Esse 
grito deve continuar ecoando na nossa mente, no nosso coração por 
um bom tempo, e esperamos que o nosso ouvir seja traduzido em 
ações correspondentes ao apelo desses homens, mulheres, jovens e 
crianças, que sofreram sem reclamar, dormiram noites mal dormidas e 
tiveram alimentação, de certa forma, deficiente. 

Agradeço aos companheiros que os ajudaram fornecendo a infra-
estrutura, uma vez que lhe foram negados tantos espaços que 
poderiam acolhê-los de uma melhor forma. 

O Deputado Laudelino Augusto (em aparte) - Obrigado, Deputado 
Padre João, Sr. Presidente, demais Deputadas e Deputados, mineiras 
e mineiros que nos estão ouvindo. Para falar da experiência que 
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vivemos nesses dias, seria necessano um livro. O tempo não é 
suficiente, mas farei algumas observações - não em seqüência - que 
voltaram ao nosso coração e à nossa mente. Aliás, estaremos 
contribuindo com a fala do Deputado Padre João e com as imagens 
que vimos há pouco. 

Organizaremos uma exposição melhor para um outro dia. Vimos, por 
exemplo, a destruição do carro de som. O major que deu uma 
entrevista coletiva na detenção alegou legítima defesa, com 
moderação. 

As fotos e o filme deixam claro que não houve moderação. Vários 
feridos fizeram exame de corpo de delito, e não houve moderação. 
Daí a importância de uma maior e melhor formação para nossos 
policiais, que naquele momento deveriam ser mais comedidos. 
Perguntei ao Major: se foi legítima defesa com moderação, por que a 
destruição do carro de som? Essa pergunta ainda não foi respondida. 
Deram tiro nos pneus, pegaram a bolsa de uma pessoa que estava no 
carro de som, pedindo que o pessoal se retirasse. Naquele momento 
o carro de som era estratégico. Os próprios policiais poderiam ter 
pego o microfone do carro de som para orientar a todos. No 
descontrole, não havia mais som. Isso foi muito sério. 

No dia 4, pela manhã, tivemos aqui, durante mais de meia hora, um 
helicóptero sobrevoando. Não dava nem para conversar. Foi meia 
hora de helicóptero sobrevoando, fazendo provocação, ameaça, 
colocando medo nas pessoas. Na hora as pessoas estavam na fila 
para tomar café. Quando o helicóptero saiu, uma tropa de choque -
não sei se é esse o nome, só sei que estava escrito choque -, com 
bastante armamento, entrou no adro da Assembléia, que tem 
segurança própria. O Presidente da Assembléia já havia falado que os 
policiais não deveriam entrar. Mas entraram. Eu estava atendendo, 
ouvindo, conversando com D. Aluísio, Bispo Auxiliar de Belo 
Horizonte, que estava ali se solidarizando, quando a tropa de choque 
entrou com o Comandante, invadindo a Assembléia, vindo em nossa 
direção. Fiquei preocupado com o que iam fazer. Veio falar comigo, 
pedindo as informações do dia, se iria sair ou não. Disse que não era 
líder de nenhum movimento, mas que chamaria alguém da liderança 
para falar com ele. Houve uma conversa educada até certo momento, 
porque ele foi muito mal-educado com uma senhora que tentou 
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explicar. Falamos sobre o que estava sendo proposto, e o 
Comandante fez uma grande ameaça, dizendo: "Hoje não será como 
ontem". Ameaçou agir com mais força, talvez com menos moderação. 
Nesse momento todas as pessoas presentes se juntaram e 
começaram a gritar "abaixo a ditadura", e eles foram saindo. Fiquei 
muito preocupado porque a situação acaba ficando sem controle. Não 
havia aparelho de som. Ficamos em contemplação daquele momento. 
Jamais pensei que passaria por isso dentro de um processo 
democrático do País, mas isso aconteceu. Depois, já estando fora do 
adro da Assembléia, fomos conversar, pedir que não fizessem mais 
isso, que nos chamassem onde estivessem que estaríamos dispostos 
a fazer a intermediação. Em nenhum momento, nós, Deputados, 
decidimos o que seria feito, porque os movimentos têm sua direção 
séria, sempre organizados, sempre fazendo assembléias. 

Achei importante deixar esses dados, porque são provocações. Hoje 
estavam aqui muitos cavalos, cachorros, motos, três, quatro 
guarnições, o que acaba amedrontando, defendendo não sei de quê. 

Quero tecer mais um comentário sobre nossa participação. A Casa 
estava acolhendo o pessoal, aliás, já foi feito um agradecimento por 
isso. Estávamos ali para providenciar alguma coisa de última hora. 
Quero que fique bem claro que não somos substitutos do povo, somos 
representantes. O povo tem sua liderança. O movimento popular, 
atualmente, está bem mais amadurecido e tem sua direção. 

Outra observação importante se refere ao pagamento da fiança. 
Ficamos a tarde toda correndo atrás para defendê-los, já que 
recebemos a denúncia de que estavam sendo torturados. Ficamos ali 
para protegê-los. Se ficassem por mais uma noite, poderiam ser 
torturados novamente. Nós ali contribuímos como irmãos, não é o 
caso de ser ou não Deputado. Pagamos a fiança para saírem dali e 
responderem em liberdade, direito de todo e qualquer cidadão. Um 
deles tinha curso superior, portanto, segundo a lei, deveria receber 
tratamento diferenciado. 

A fiança foi de R$150,00 para cada um. Lembro que apenas uma 
pasta de couro oferecida aos participantes do BID custou mais de 
R$400,00 ao Estado. Precisamos saber se foi um presente, pois, se 
foi, será preciso devolver, já que existe uma lei que determina que 
Deputado e político não podem receber presentes de valor superior a 
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R$300,00. Isso foi votado nesta Casa. 

Quanto à mídia, vemos que, a cada dia, está tudo editado, feito, 
confundindo a população e lançando-a contra os movimentos sociais 
e contra nós, que estávamos ali oferecendo o nosso apoio. Houve 
muita confusão, e lamentavelmente até a TV Assembléia entrou um 
pouco nessa onda. As notícias veiculadas ontem informavam que 
houve invasão na Cemig e que depois as pessoas foram à Praça 
Sete, onde fizeram balbúrdia e seguiram em frente. Isso é lamentável. 
Os repórteres não acompanharam o fato corretamente. Os 
movimentos que foram acolhidos pela Assembléia, depois do 
incidente da Cemig, voltaram para cá. Ninguém foi à Praça Sete, onde 
havia outros movimentos, com sua legitimidade, mas que não 
estavam recebendo o nosso apoio explícito. Estávamos apoiando os 
daqui, que vieram correndo de volta. 

A informação precisa ser correta. A mídia paga confundiu muito a 
população com informações até mesmo falsas sobre o que estava 
ocorrendo. Chamamos a atenção para esse fato. 

Quanto à Praça da Liberdade, acreditamos que seu nome deve ser 
mudado, pois a população não põde entrar lá no sábado. A situação 
ficou feia. Se não fosse a presença do Dom Luciano, poderia ser pior. 
Parece que o Estado já queria, naquele dia, o pretexto que procurava, 
mas só o conseguiu na segunda-feira. 

Os movimentos sociais queriam apenas entregar a carta que o 
Deputado Padre João leu aqui. Foi lamentável a intransigência do 
Estado em não recebê-la. O Governador deu ontem o seguinte 
depoimento: "A manifestação é legítima, mas perde força quando há 
violência". Concordamos com ele, mas, se ele considera a 
manifestação legítima, por que não recebeu as pessoas? Será que ele 
realmente acredita na legitimidade? Se acreditasse, teria recebido as 
pessoas que, desde o começo, queriam entregar a carta e participar, 
como cidadãos e cidadãs, que têm o direito constitucional de 
manifestar-se e apresentar suas propostas. 

O Governador diz que a manifestação é legítima, mas que perde 
força quando há violência. Lembro, entretanto, que essa violência veio 
do aparato do Estado, ou seja, Estado promoveu a violência na 
maneira como reagiu. Dizem que os manifestantes começaram - não 
estava presente no momento -, mas a forma de reação aumentou a 
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violência. 

Somos contra a violência, de qualquer maneira, venha de onde vier. 
Fraternidade sim, violência não. Violência é negativa, e todos temos 
consciência disso. Somos favoráveis à não-violência ativa de Ghandi. 

Outra grande violência é o fato de não se dar oportunidade de 
expressão às pessoas. Dom Mauro Morelli, lá presente, disse que 
democracia não se faz com violência, mas com participação e diálogo. 
Ele completou de uma maneira muito bonita: "O governante, mais do 
que ninguém, é pago para ouvir o povo". 

Ficamos alegres com as presenças de Dom Luciano Mendes; de 
Dom Aloísio, Bispo Auxiliar; de pastores da Igreja Presbiteriana e da 
Igreja Metodista e outros. 

Disseram que éramos contra a reunião do BID, mas isso não é 
verdade. Foi bom haver essa reunião, que foi tão bem preparada. A 
acolhida foi muito bem feita. A Expominas ficou muito bonita. 
Mostraram que éramos capazes. 

Entretanto, ficou claro o real conflito entre capital e trabalho. E, 
nesse momento em que ele aparece, vemos quem reforça um ou 
outro. A doutrina social cristã é clara em dizer da primazia do trabalho 
sobre o capital. Esse é o critério que, como cristãos, usamos para 
estar ao lado dos que defendem o trabalho. 

Concluo com um versículo da liturgia de hoje, João, 8;31: 
"Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Os 
telespectadores estejam atentos. Não acreditem no que a mídia está 
mostrando, porque é meia-verdade. Há falsidade também. Obrigado, 
Deputado Padre João. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Parabenizo-o por fazer 
repercutir esse tema na Assembléia. A carta lida por V. Exa. precisava 
ser de conhecimento público. Um dos objetivos do movimento era 
entregar essa carta aos governantes, demonstrando que têm opinião 
sobre o que acontece no mundo, no Brasil e em Minas Gerais. 

Não há apenas uma única idéia em relação a como enxergar o 
capitalismo, o papel do BID, do FMI e de outros agentes financeiros. 
Há formas diferentes de avaliar as ações de determinados grupos. O 
movimento social pretendia demonstrar isso; muito do que acontece 
com eles tem relação com uma orientação político-econõmica que 
vem desses agentes. Trata-se do chamado "Consenso de 
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Washington", que até hoje prevalece nessas instituições, para as 
quais os movimentos sociais têm muitas críticas e também uma 
plataforma de reivindicações que julgam ser necessárias para alterar a 
injustiça social que existe no mundo sob a égide do capitalismo do 
chamado "Consenso de Washington". 

É impressionante como o Governador não entendeu isso. Ele é o 
responsável político pelo ocorrido. Ele não compreende que os 
movimentos sociais possam pensar diferentemente dele e das elites 
sociais. Aliás, ele e as elites são mais ou menos a mesma coisa. Ele é 
o queridinho das elites mineiras. 

Certamente, o Governador não iria se conformar com nem sequer 
permitir que os movimentos mostrassem que o pensamento dele não 
é o único em Minas. É impressionante, sendo ele neto de quem é e 
ocupando o Palácio da Liberdade, não permitir que o movimento 
social se manifeste mostrando que há pensamentos diferentes. 

Aliás, essa é uma postura comurn do Governador do Estado. A 
imprensa é tratada com severidade. Não sabemos os métodos, mas 
não se permite, de forma alguma, que ela publique algo diferente da 
visão que o Governador pretende fazer como única. Isso ocorre desde 
a sua posse. É uma espécie de ditadura, em que o silêncio da 
imprensa é fundamental para que ela se estabeleça. 

Infelizmente, estamos vivendo isso em Minas Gerais: a proibição do 
contraditório, a ausência de democracia. Criou-se, então, um clima de 
terror e tensão na cidade para impedir que os movimentos sociais se 
manifestassem. Desde o dia em que chegaram, eu e os Deputados 
Laudelino Augusto, Padre João, Jô Moraes, Elisa Costa e outros 
estivemos com eles, que já chegaram sob pressão, sob um clima de 
terror, sabendo que seriam vigiados durante todo o tempo pela 
repressão, que seriam monitorados. 

Eles não tiveram o direito de se hospedar em lugar algum. 
Tentaram, e não conseguiram. 

A Assembléia foi a única a acolhê-los, com todas as dificuldades que 
temos, pois aqui nem seria o local mais adequado. Mas foi o único 
que estabeleceu o processo democrático de receber os movimentos 
sociais em Belo Horizonte, Capital de Minas Gerais. A ordem do 
Governador foi outra: que não amolassem os convidados do 
Governador, que não incomodassem as elites do BID, tão chiques, tão 
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luxuosas. Que não sejam incomodados, portanto, que Já não 
cheguem os movimentos sociais nem os movimentos populares. Que 
Já não cheguem os pobres e oprimidos, pois poderão atrapalhar o 
brilhantismo do evento idealizado pelo Governador do Estado e por 
ele acolhido, em torno do BID. 

O que ocorreu foi esse clima de tensão, de não permitir que o 
contraditório se manifestasse, de coibir as manifestações populares. 
Criando-se esse clima, ocorreu o que já foi bastante relatado aqui. 
Desde o primeiro dia, a repressão agiu fiscalizando, vigiando e 
impedindo as manifestações. Uma hora, alguma coisa iria estourar. E 
o que não queríamos que ocorresse aconteceu em frente à Cemig e 
na Praça Sete. E só não ocorreu novamente porque os movimentos 
sociais tiveram o brilhantismo de não insistir em fazer outras 
manifestações, porque seriam novamente reprimidos, dando o 
enfoque que o Governador queria na imprensa, ou seja, que eram 
vândalos e desordeiros, e não movimentos sociais com plataforma 
política distinta da do Governador. 

O responsável político pelo ocorrido foi o Governador do Estado, 
que deu ordens de monitorar com pressão e repressão os movimentos 
sociais, tentando impedir que outro pensamento, que não o dele, se 
manifestasse. Obrigado. 

O Deputado Padre João - Agradeço ao Presidente e à assessoria da 
Mesa, que possibilitaram a exibição das fotos e do vídeo. Há outros 
vídeos, mas basta esse, que exibe uma pessoa franzina sendo 
segurada por três policiais, e depois outro lhe dando um chute no 
peito. Basta essa imagem para repudiarmos a arbitrariedade da 
polícia mineira. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

O Deputado Jayro Lessa - Ouvi atentamente os Deputados Rogério 
Correia e Padre João e considero uma tremenda irresponsabilidade 
darem razão ao movimento. Foram irresponsáveis, deveriam ter sido 
mais combatidos, ficaram na praça da Assembléia durante quatro 
dias, quebraram a Cemig e ainda têm razão! Faltou mais força para 
combater esses movimentos, que se intitulam sociais, mas que são 
irresponsáveis. Eles precisam ser combatidos com toda força. O 
Governador falhou, porque deveria ter determinado à Polícia Militar 
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que realmente agisse com rigor, o que não foi feito. Os movimentos 
sociais devem se manifestar pacificamente, e não como foi feito, 
quebrando a Cemig e dando prejuízo ao Estado de Minas. Foi 
irresponsabilidade, e precisam ser combatidos, processados, 
condenados e presos. 

Essa é minha visão, bastante diferente da visão do PT, que sempre 
pensa que vandalismo está certo. 

O Sr. Presidente (Deputado Célio Moreira) - 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, do Projeto de Lei no 3.063/2006, uma vez 
que permaneceu em ordem do dia por seis reuniões. Informa, ainda, 
que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto uma 
emenda, do Governador do Estado, que recebeu o no 2 e foi 
encaminhada por meio da Mensagem no 560/2006, e uma do 
Deputado Weliton Prado, que recebeu o no 3, e que, nos termos do§ 
2o do art. 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com o 
projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para parecer. 

- As Emendas n°s 2 e 3 foram publicadas na edição anterior. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as 
Deputadas e os Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 6, 
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 foi publicada na edição anterior). 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINARIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 21/3/2006 
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Adelmo Carneiro Leão, Ermano 
Batista, George Hilton, Gustavo Corrêa e Sebastião Costa, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Ermano Batista, dispensa 
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a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as 
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 
3.016, 3.021, 3.034 e 3053/2006 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva); 3.014, 3.025, 3.037, 3.039, 3.040, 3.047 e 3.049/2006 (relator: 
Deputado Gilberto Abramo); 3.026, 3.036 e 3.043/2006 (relator: 
Deputado George Hilton); 3.01 O, 3.013, 3.022, 3.023, 3.033, 3.038, 
3.042, 3.046 e 3.056/2006 (relator: Deputado Sebastião Costa); 3.011, 
3.015, 3.018, 3.020, 3.027, 3.029, 3.030, 3.035, 3.041, 3.048, 3.051 e 
3.055/2006 (relator: Deputado Ermano Batista); 3.012, 3.024, 3.032, 
3.045, 3.050 e 3.054/2006 (relator: Deputado Gustavo Corrêa); 3.017, 
3.028, 3.031, 3.044 e 3.052/2006 (relator: Deputado Adelmo Carneiro 
Leão). Passa-se à 1 ª Fase da 2ª Parte (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 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1 º turno, do Projeto 
de Resolução nº 2.923/2006 e dos Projetos de Lei nºs 2.130 e 
2.764/2005, este com a Emenda nº 1; 2.866/2005 (relator: Deputado 
Ermano Batista); 2.305/2005 na forma do Substitutivo nº 1 e 
2.822/2005 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, em virtude de redistribuição); 2.690/2005 (relator: Deputado 
Gustavo Corrêa); 2.744/2005 (relator: Deputado Sebastião Costa, em 
virtude de redistribuição); 2.803/2005 na forma do Substitutivo nº 1; 
2.880, 2.921/2005 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 3.006/2006 
(relator: Deputado Sebastião Costa); 3.063/2006 com a Emenda nº 1 
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Após discussão e votação, 
são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela 
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade, no 1 º turno, dos 
Projetos de Lei nºs 2.480/2005 (relator: Deputado Ermano Batista) e 
2.999/2006 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão) e 3.002/2006 
(relator: Deputado Gustavo Corrêa). São convertidos em diligência ao 
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão os Projetos de Lei nºs 
2.927/2006 (relator: Deputado Sebastião Costa), 2.961 e 3.007/2006 
(relator: Deputado Ermano Batista); e 2.973/2006 (relator: Deputado 
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Dalmo Ribeiro Silva); 2.981/2006 (relator: Deputado Gilberto 
Abramo). O Projeto de Lei nº 2.824/2005 é retirado da pauta, 
atendendo-se a requerimento do Deputado Gilberto Abramo, aprovado 
pela Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), 
compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são 
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que 
concluem pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos 
Projetos de Lei nºs 2.546/2005, 2.928, 2.970, 2.971, 2.977 e 
2.992/2006 (relator: Deputado Ermano Batista); 2.711, 2.931 e 
2.942/2006 este com a Emenda nº 1, 2.959 e 2.967/2006 (relator: 
Deputado Gustavo Corrêa); 2.917, 2.941, 2.956 e 2.958/2006 (relator: 
Deputado George Hilton); 2.918, 2.929, 2.940, 2.980/2006 este com a 
Emenda nº 1, 2.994/2006 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão); 
2.930, 2.978 e 2.966/2006 (relator: Deputado Gustavo Corrêa, em 
virtude de redistribuição); 2.936, 2.946, 2.952, 2.960, 3.001 e 
3.003/2006 (relator: Deputado Sebastião Costa); 2.943, 2.944, 2.945, 
2.957, 2.965, 2.968 e 2.995/2006 (relator: Deputado Gilberto Abramo). 
Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela 
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade do Projeto de Lei 
nº 1.306/2003 (relator: Deputado Gilberto Abramo). Passa-se à 3ª 
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados requerimentos que solicitam sejam 
convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 2.962 e 
3.000/2006 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 2.990 e 2.932/2006 
(relator: Deputado George Hilton); 2.976 e 2.991/2006 (relator: 
Deputado Sebastião Costa); 2.987/2006 (relator: Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva); 2.939 e 2.986/2006 (relator: Deputado Gustavo Corrêa); 
2.909/2005 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão); ao DER-MG, 
os Projetos de Lei nºs 2.985/2006 (relator: Deputado Gustavo Corrêa); 
2.969/2006 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão); 2.926 e 
2.996/2006 (relator: Deputado Ermano Batista); e à Secretaria de 
Estado de Educação, o Projeto de Lei nº 2.982/2006 (relator: 
Deputado Gustavo Corrêa). Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
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lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Gustavo 

Corrêa - Sebastião Costa - Dinis Pinheiro. 
ATA DA 5' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 
29/3/2006 

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta, Doutor Ronaldo e Fahim 
Sawan, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Fahim Sawan , dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a 
atual política de prevenção e tratamento da anorexia e bulimia. A 
Presidência interrompe a 1 ª Parte da reunião para ouvir as Sras. 
Maria Beatriz Monteiro Castro Lisboa, Coordenadora Estadual de 
Alimentação e Nutrição da Secretaria Estadual de Saúde - SES -; 
Daniela Souza Lima Campos, Nutricionista da SES; lsabela. Peres 
Macedo, Referência Técnica em Saúde Mental da Criança e do 
Adolescente da SES; Elaine Maria do Carmo Zanolla, Conselheira 
Presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização do Conselho 
Regional de Psicologia, que são convidados a tomar assento à mesa. 
A Presidência concede a palavra ao Deputado Fahim Sawan, 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. A Presidência retoma os 
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte 
(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 Carlos Pimenta, em 
que solicita seja encaminhado ofício de congratulações à Escola de 
Saúde Pública de Minas Gerais, pelos 60 anos de atividades e 
trabalho em prol da saúde pública; Adelmo Carneiro Leão, em que 
solicita seja realizada reunião desta Comissão para discutir o aumento 
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de casos de leishmaniose visceral no Estado, bem como as ações 
do poder público para o controle da doença. 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, 5 de abril de 2006. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Fahim Sawan - Biel Rocha -

Doutor Ronaldo - Sebastião Helvécio - Carlos Pimenta. 
ATA DA 2' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4' SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA, EM 29/3/2006 
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Leonardo Quintão, Edson Rezende, Sebastião Helvécio e Carlos 
Pimenta (substituindo este a Deputada Ana Maria Resende, por 
indicação da Liderança do BPSP), membros da supracitada 
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Antônio Júlio, Gil 
Pereira, lvair Nogueira, Paulo Piau, Célio Moreira, Arlen Santiago, 
Rogério Correia, Jayro Lessa, Weliton Prado e Gustavo Corrêa. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Leonardo 
Quintão, 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 debater, em audiência pública, o seqüestro de 
recursos de contas bancárias municipais pelo Tribunal de Justiça para 
pagamento de precatórios e apreciar a matéria constante na pauta e 
comunica o recebimento de ofício do Sr. Athos Avelino Pereira, 
Prefeito Municipal de Montes Claros, publicado no "Diário do 
Legislativo" no dia 23/3/2006; e o "Relatório Anual/2005" da 
administração do Município de Patrocínio. Passa-se à 2' Fase da 2' 
Parte (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 
6.160, 6.226, 6.227 e 6.268/2006. Passa-se à 3' Fase da 2' Parte 
(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 
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solicitando a realização de reunião conjunta da Comissão com a 
Comissão de Defesa do Consumidor, com a finalidade de se 
debaterem o recolhimento, o repasse e os custos operacionais da 
complementação de receita às serventias deficiárias do Registro Civil 
das Pessoas Naturais, regulamentada pela Lei nº 15.424, de 2004; 
Jésus Lima em que solicita a realização de audiência pública da 
Comissão, na cidade de Unaí, para se debater o biodiesel; e Dalmo 
Ribeiro Silva em que solicita a realização de audiência pública da 
Comissão para se debater a aplicação da Súmula 102 do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais junto aos Municípios mineiros e às 
respectivas Câmaras Municipais. A Presidência interrompe os 
trabalhos ordinários para, em audiência pública, se debater o 
seqüestro de recursos de contas bancárias municipais pelo Tribunal 
de Justiça para o pagamento de precatórios. Registra-se a presença 
dos Srs. Luiz Carlos Gonçalo Elói, Assessor da Presidência; Ramon 
Tácio de Oliveira, Juiz de Direito da Central de Conciliação de 
Precatório do Tribunal de Justiça; e Nassau Jan Louwerens, Assessor 
da Presidência para Assuntos de Precatórios, representando o Sr. 
Hugo Bengtsson Júnior, Presidente do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais; Celso Cota Neto, Presidente da Associação Mineira dos 
Municípios; Marília Campos, Prefeita Municipal de Contagem; Carlos 
Aurélio Carminate Almeida, Prefeito Municipal de Argirita; Paulo 
Roberto Sifuentes Costa, Juiz Corregedor do Tribunal Regional do 
Trabalho, representando o Sr. Tarcísio Alberto Giboski, Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho; Marco Antônio Rezende Teixeira, 
Controlador-Geral do Município de Belo Horizonte; Deputado Federal 
Virgílio Guimarães; Ronaldo Vasconcelos, Vice-Prefeito de Belo 
Horizonte; a Sra. Janúzia Pereira Leles, Prefeita Municipal de Corinto; 
os Srs. Carlaine de Jesus Pedrosa, Prefeito Municipal de Betim; 
Valmir Morais, Prefeito Municipal de Patis e Presidente da Associação 
dos Municípios da Área Mineira da Sudene - Amams -, Athos Avelino 
Pereira, Prefeito Municipal de Montes Claros; Fernando de Souza 
Costa, Prefeito Municipal de Carangola; e Pedro Paulo Montini 
Mendes Veloso, advogado e representante dos credores de 
precatórios, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A 
Presidência concede a palavra ao Deputado Rogério Correia, autor do 
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações 
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1n1C1a1s; 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, 5 de abril de 2006. 
Edson Rezende, Presidente. 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª 

LEGISLATURA, EM 4/4/2006 
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada 

Vanessa Lucas e os Deputados Sebastião Costa e Djalma Diniz, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Vanessa 
Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar 
pareceres sobre proposições em fase de redação final e comunica o 
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os 
relatores citados a seguir: Projeto de Resolução nº 2.285/2005 e 
Projeto de Lei nº 2.357/2005 (Deputado Djalma Diniz) e Projeto de Lei 
nº 2.796/2005, (Deputada Vanessa Lucas). Passa-se à 1ª Fase da 2ª 
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os 
Pareceres de Redação Final do Projeto de Resolução nº 2.285/2005 e 
dos Projetos de Lei nºs 2.357/2005 (relator: Deputado Djalma Diniz) e 
2.796/2005 (relatora: Deputada Vanessa Lucas). Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de abril de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz - Vanessa Lucas. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 



PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
1.903/2004 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em 
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Sociedade Eunice 
Weaver, com sede no Município de Uberlãndia. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 9/10/2004, vem a matéria a 
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à 
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o 
art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de 

um ano, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por 
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos 
seus cargos. Além disso, o parágrafo único do art. 3º de seu estatuto 
determina que as atividades dos Diretores e dos Conselheiros não 
serão remuneradas, e o art. 31 (alterado) dispõe que, em caso de 
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição 
congênere, registrada nos Conselhos Municipal ou Estadual de 
Assistência Social. 

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 º da Lei nº 
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade 
pública, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005; cumpre-nos, porém, dar 
nova redação ao art. 1 º do projeto para retificação do nome da 
entidade. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1 .903/2004 
com a Emenda nº 1, redigida a seguir. 

Emenda nº 1 
Dê-se ao art. 1 ºa seguinte redação: 
"Art. 1 º - Fica declarada de utilidade púbica a Sociedade Eunice 

Weaver de Uberlândia, com sede nesse Município.". 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Adelmo 

Carneiro Leão - Sebastião Costa - Gustavo Corrêa. 



PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
2.013/2004 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em 
questão tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o Hospital 
Vaz Monteiro de Assistência à Infância e à Maternidade, com sede no 
Município de Lavras. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", em 16/12/2004 
e, a seguir, encaminhada a esta Comissão, a fim de se examinarem 
preliminarmente os aspectos juridico, constitucional e legal, nos 
termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Em exame à documentação que instrui os autos do processo, 

constatamos que a referida entidade tem personalidade jurídica, 
encontra-se em funcionamento há mais de um ano, os cargos de sua 
diretoria não são remunerados, e os Diretores são pessoas 
reconhecidamente idôneas. 

Ressalte-se, ainda, que o art. 46 do seu estatuto estabelece que as 
atividades dos Diretores e dos Conselheiros não serão remuneradas, 
sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação 
ou vantagem, enquanto o art. 49 dispõe que, em caso de sua 
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a uma entidade 
congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social. 

Estão atendidos, portanto, entre outros, os requisitos estabelecidos 
no art. 1 º da Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre o processo 
declaratório de utilidade pública, modificada pela Lei nº 15.430, de 
2005, não havendo, assim, óbice ao prosseguimento da tramitação do 
referido projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 2.013/2004. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Adelmo 

Carneiro Leão - Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

2.594/2005 



Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

537 

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o projeto de lei em tela tem 
por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação Regional 
do Meio Ambiente, com sede no Município de Fruta!. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 1 º/9/2005 e, 
a seguir, encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada, 
preliminarmente, nos termos do disposto nos arts. 188 e 102, 111, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Pelo exame da documentação que instrui o processo, verifica-se que 

a Associação em referência atende aos requisitos do art. 1 º da Lei nº 
12.972, de 1998, que trata da declaração de utilidade pública no 
Estado de Minas Gerais, modificada pela Lei nº 15.430, de 2005. 

Com efeito, a entidade é dotada de personalidade jurídica, está em 
funcionamento há mais de um ano, e seus Diretores, de reconhecida 
idoneidade, não são remunerados pelo exercício de seus cargos. 

Ressalte-se, ainda, que o art. 7º, alínea "e" e o § 3º do art. 24, 
ambos com a redação dada pelo estatuto alterado em 14/12/2005, 
determinam, respectivamente, que os membros da diretoria não serão 
remunerados pelo exercício de suas funções e, em caso de 
dissolução da entidade, os bens remanescentes serão destinados a 
instituição de fins não econômicos. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.594/2005. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gustavo 

Corrêa- Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

2.802/2005 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei nº 

2.802/2005 tem por finalidade declarar de utilidade pública a 
Associação dos Moradores do Conjunto Habitacional Marieta Batista 
de Sales, com sede no Município de Pedro Leopoldo. 
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Publicada no "Diário do Legislativo", em 12/11/2005, vem a 

matéria a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos 
referentes à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme 
dispõe o art. 188, ele o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de 

um ano, tem personalidade jurídica, sua diretoria é composta por 
pessoas idôneas e que não recebem remuneração pelo exercício dos 
seus cargos. 

Além disso, o art. 5º do seu estatuto determina que, no caso de sua 
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição 
congênere, com personalidade jurídica, reconhecida de utilidade 
pública, preferencialmente a que tiver registro no Conselho Nacional 
de Assistência Social, e o art. 44 prevê a não-remuneração das 
atividades dos Diretores e Conselheiros. 

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 º da Lei nº 
12.972, de 1998, reguladora do processo de utilidade pública, alterada 
pela Lei nº 15.430, de 2005. 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei nº 2.802/2005. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Adelmo 

Carneiro Leão - Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

2.806/2005 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Jayro Lessa, a proposição em tela tem por 

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Nanuquense dos 
Portadores de Deficiências - Anpode -, com sede no Município de 
Nanuque. 

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 18/11/2005 e 
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente 
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme 
determinam os arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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Os requisitos pelos quais as associações e fundações 

constituídas no Estado podem ser declaradas de utilidade pública 
estão enunciados no art. 1 º da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela 
Lei nº 15.430, de 2005. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou 
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica; 
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas 
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções. 

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 28 que os 
Diretores, Conselheiros, instituidores, soc1os, benfeitores ou 
equivalentes não serão remunerados; e, no art. 40, que, caso seja 
dissolvida a Associação, seu patrimônio remanescente será doado a 
instituição congênere, juridicamente constituída e registrada no 
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública. 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 2.806/2005. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Adelmo 

Carneiro Leão - Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

2.838/2005 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei em 

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública o Lar Escola Santo 
Antônio, com sede no Município de Alpinópolis. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 2/12/2005, vem a matéria a 
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 
188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado 

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciadas no art. 1 º 
da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela Lei nº 15.430, de 2005. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
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atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a 
entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem 
personalidade jurídica própria, e sua diretoria é formada por pessoas 
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos. 

Ressalte-se que à entidade é aplicado o estatuto de sua 
mantenedora - art. 28 -, o qual estabelece no art. 38 que, no caso de 
sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a 
instituição congênere e, no art. 41, a não-remuneração dos membros 
da Diretoria geral ou local. 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei nº 2.838/2005. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Gustavo 

Corrêa - Sebastião Costa - Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 

2.852/2005 
Comissão de Constituição e Justiça 

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

por objetivo dar a denominação de Papa João Paulo 11 ao trecho da 
Rodovia MG-1 O compreendido entre a Avenida Vilarinho, no Município 
de Belo Horizonte, e o entroncamento da MG-424. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 3/12/2005, vem a matéria a 
esta Comissão, que deverá proceder ao exame preliminar dos 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos 
do art. 102, 111, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno. 

Com o objetivo de obter informações sobre o referido trecho, este 
relator baixou a proposição em diligência ao Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado- DER/MG -,em 22/212005. 

Fundamentação 
No que se refere à competência normativa, as matérias que só 

podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, 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 as legislações federal e estadual, para 
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atender às suas peculiaridades. 

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica para delimitar 
sua competência está consagrada no § 1 o do art. 25 da 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 ser objeto de disciplina jurídica por parte do 
Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei no 13.408, de 1999, que 
fixa as condições para se dar nome aos próprios do Estado e 
estabelece ser da competência do Legislativo dispor sobre a matéria, 
além de exigir que o homenageado seja falecido e haja correlação 
entre a destinação do próprio público e a área em que ele se tenha 
destacado, se pessoa de projeção em âmbito local. 

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da 
iniciativa reservada a qualquer dos Poderes, ao Tribunal de Contas ou 
ao Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto por 
membro da Assembléia Legislativa. 

Por fim, cabe ressaltar que o Vice-Diretor-Geral do DER/MG, em 
resposta à diligência mencionada, se manifestou favoravelmente à 
pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido trecho 
não possui denominação oficial. 

Em razão do que foi mencionado, inexiste óbice à tramitação da 
matéria. 

Conclusão 
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2.852/2005. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gustavo 

Corrêa- Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

2.858/2005 
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática 

Relatório 
De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei nº 

2.858/2005 visa declarar de utilidade pública a Associação de Amigos 
da Escola Sathya Sai de Minas Gerais - Amem -, com sede no 
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Município de Brumadinho. 

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

Fundamentação 
A referida Associação possui como finalidade primordial manter 

estabelecimento de educação infantil e fundamental gratuita, 
utilizando a metodologia Educare - Educação e Valores Humanos, 
concebida pelo educador indiano Sri Sathya Sai. 

Busca, assim, promover o desenvolvimento e a formação integral do 
educando em seus aspectos físico, emocional, mental, espiritual e 
social, complementando e integrando a ação social da família e da 
comunidade. 

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de 
utilidade pública. 

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

nº 2.858/2005, em turno único. 
Sala das Comissões, 6 de abril de 2006. 
Paulo Piau, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
2.860/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em tela 
tem por objetivo dar a denominação de Ivo Lopes Franco ao trecho da 
Rodovia AMG-3055 que liga o Município de Belmiro Braga ao 
entroncamento das Rodovias BR-040 e MG-353. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 8/12/2005, vem a matéria a 
esta Comissão, que deverá proceder ao exame preliminar dos 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos 
do art. 102, 111, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno. 

Com o objetivo de obter informações sobre o referido trecho, este 
relator baixou a proposição em diligência ao Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado- DER-MG -,em 21/2/2006. 
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Fundamentação 

No que se refere à competência normativa, as matérias que só 
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão 
relacionadas 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 as legislações federal e estadual, para 
atender às suas peculiaridades. 

No que diz respeito ao Estado federado, a regra básica para 
delimitar sua competência está consagrada no § 1 o do art. 25 da 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 nem 
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do 
Estado federado. Com efeito, foi editada a Lei no 13.408, de 1999, que 
fixa as condições para se dar nome aos próprios do Estado e 
estabelece ser da competência do Legislativo dispor sobre a matéria, 
além de exigir que o homenageado seja falecido e haja correlação 
entre a destinação do próprio público e a área em que ele se tenha 
destacado. 

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da 
iniciativa reservada a qualquer dos Poderes, ao Tribunal de Contas ou 
ao Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto por 
membro da Assembléia Legislativa. 

Finalizando, cabe ressaltar que o Vice-Diretor-Geral do DER-MG, 
em resposta à diligência solicitada, se manifestou favoravelmente à 
pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido trecho 
não possui denominação oficial. 

Em razão do que foi mencionado, inexiste óbice à tramitação da 
matéria. 

Conclusão 
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n • 2.860/2005. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo 
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

2.885/2005 
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática 

Relatório 
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De autoria do Deputado Zé Maia, o Projeto de Lei nº 2.885/2005 visa 
declarar de utilidade pública o Clube Recreativo Porto Brasil, com 
sede no Município de São Francisco de Sales. 

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

Fundamentação 
A referida entidade foi constituída com o propósito de prestar 

relevantes serviços à comunidade do local onde se situa. 
Para atingir seus objetivos, promove atividades sociais, recreativas, 

culturais e desportivas, incentivando, dessa maneira, a solidariedade e 
cooperação entre os seus associados; também, entre estes e os 
demais moradores. 

Firma convênios com ligas e federações esportivas, com entidades 
congêneres, assistenciais, culturais e busca o apoio de órgãos 
federais, estaduais e municipais, para levar a bom termo o seu 
trabalho. 

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de 
utilidade pública. 

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

nº 2.885/2005, em turno único. 
Sala das Comissões, 6 de abril de 2006. 
Paulo Piau, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
2.901/2005 

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e Informática 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei nº 
2.90112005 visa a declarar de utilidade pública o Esporte Clube Beira 
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Rio, com sede no Município de Formiga. 

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

Fundamentação 
A citada entidade, em funcionamento desde 1983, possui por 

finalidade a difusão da prática de esportes, com ênfase no futebol. Na 
consecução de seus objetivos, compete em todas as modalidades 
esportivas amadoristas e especializadas e promove reuniões de 
caráter social e cultural. Dessa maneira, incentiva as pessoas, através 
do esporte e da cultura, a se tornarem agentes de sua própria 
transformação e colaboradores na construção de uma sociedade justa 
e solidária. 

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de 
utilidade pública. 

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

nº 2.901/2005, em turno único. 
Sala das Comissões, 6 de abril de 2006. 
Paulo Piau, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
2.918/2006 

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática 
Relatório 

De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem 
por objetivo dar a denominação de Escola Estadual Maria Luiza Alves 
Vieira à Escola Estadual do Povoado de lmbiruçu, localizada no 
Município de Mutum. 

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

Fundamentação 
O propósito do Governador de dar à Escola Estadual do Povoado de 

lmbiruçu, localizada em Mutum, o nome de Escola Estadual Maria 
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Luiza Alves Vieira vem ao encontro de uma solicitação votada 
democraticamente pelo colegiado da referida escola, que de forma 
unânime a aprovou. 

Nascida em 1969, a Professora Maria Luiza Alves Vieira destacou-
se pelo compromisso com a educação, alfabetizando inúmeras 
crianças e dedicando toda a sua sensibilidade e conhecimento à 
busca da excelência no ensino. Por isso angariou o respeito e a 
admiração da comunidade. 

Faleceu em 2003, jovem ainda, mas deixou um exemplo a ser 
seguido. Esta homenagem é um pequeno tributo a uma mestra que 
cumpriu sua missão com ética e profissionalismo. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.918/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 6 de abril de 2006. 
Ana Maria Resende, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
2.928/2006 

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o Projeto de Lei nº 
2.928/2006 visa declarar de utilidade pública a Associação de Futebol 
Amador de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte. 

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

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

primordial congregar os clubes e os adeptos do futebol amador de 
Minas Gerais, visando à difusão da prática desse esporte, 
principalmente entre crianças e adolescentes. 

Além de atividades esportivas, promove eventos educacionais, 
culturais e artísticos, constrói e administra estádios de futebol e praças 
de esporte, procurando reunir grande número de pessoas para 
incentivar a solidariedade e cooperação. 
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Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de 

utílídade pública. 
Conclusão 

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 2.928/2006 em turno úníco. 

Sala das Comissões, 6 de abril de 2006. 
Paulo Piau, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
2.929/2006 

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o projeto de lei em tela visa 
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Vila Feliz 
Esporte e Cultura, com sede no Município de Belo Horizonte. 

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

Fundamentação 
A entidade em causa tem por finalidade promover programas 

socioeducativos e assistenciais orientados para a comunidade carente 
dentro de um processo de conscientização sobre a importância da 
educação como instrumento de integração e consolidação da 
cidadania. 

Incentiva a prática dos esportes entre as crianças e adolescentes, 
realiza palestras sobre a prevenção das doenças e o perigo das 
drogas. Promove cursos profissionalizantes para jovens e adultos, 
com ênfase para aqueles que estão fora do mercado de trabalho. 

Suas ações são voltadas para um amplo leque de preocupações 
sociais, como planejamento familiar, proteção à saúde, saneamento 
básico, combate à fome, e amparo aos carentes e aos idosos. 

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

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.929/2006 em turno único. 
Sala das Comissões, 6 de abril de 2006. 



Weliton Prado, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

2.943/2006 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 

Relatório 

548 

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa 
declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do 
Município de Alfredo Vasconcelos, com sede nesse Município. 

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

Fundamentação 
A Associação em causa, sem fins lucrativos, tem como objetivos a 

prestação de serviços que propiciam o incremento e a racionalização 
das atividades agropecuárias, a assistência às famílias carentes e o 
combate à fome e à pobreza. 

Realiza exposições, feiras, leilões e outros eventos relativos à 
agropecuária e também alavanca alternativas comerciais, seja na 
compra de insumos ou de matéria-prima, seja na comercialização dos 
produtos agrícolas. 

Como incentivo à consolidação da renda familiar, dá suporte à 
indústria caseira de alimentos, atua no campo da informação através 
da radiodifusão comunitária e na preservação do potencial hídrico, das 
matas ciliares e do solo. 

Com essas atividades, ela adquire representatividade e credibilidade 
junto ao mercado e à sociedade. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.943/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 6 de abril de 2006. 
Marlos Fernandes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
2.951/2006 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da 
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Mensagem nº 504/2006, o projeto de lei em epígrafe, que tem por 
objetivo dar a denominação de Escola Estadual General Carneiro à 
escola estadual do Bairro General Carneiro li, localizada no Município 
de Sabará. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 23/2/2006 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", ele o 
art. 188, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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 atender às suas peculiaridades. Quanto ao 
Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1 º do art. 25. 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 ser objeto de disciplina jurídica por parte do 
Estado membro. 

No plano infraconstitucional, a Lei nº 13.408, de 1999, estabelece as 
condições para se dar nome aos próprios do Estado. Segundo suas 
normas, é competência do Legislativo dispor sobre a matéria, e a 
escolha deve recair em nome de pessoa falecida que se tenha 
destacado por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à 
coletividade, observando-se, ainda, 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. 

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, a 
Carta mineira não a inseriu no domínio reservado aos titulares dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do 
Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto pelo 
Chefe do Poder Executivo. 

Estando o projeto em harmonia com o ordenamento vigente, inexiste 
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óbice à sua tramitação. 

Conclusão 
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2. 95112006. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva. Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Adelmo 

Carneiro Leão - Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

2.958/2006 
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática 

Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em tela 

visa declarar de utilidade pública o Nacional Esporte Clube, com sede 
no Município de Formiga. 

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

Fundamentação 
O Nacional Esporte Clube, fundado em 2004, na cidade de Formiga, 

é uma entidade voltada para a promoção da prática da Educação 
Física e do esporte, priorizando o futebol. Suas atividades recreativas 
e as várias modalidades esportivas amadorísticas que desenvolve 
proporcionam uma vida saudável a seus associados. 

A entidade contribui de maneira clara para a harmonia da 
coletividade ao promover a preservação da saúde por meio dos 
esportes. 

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

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.958/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 6 de abril de 2006. 
Leonídio Bouças, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
2.959/2006 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
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Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei nº 
2.959/2006 visa declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária Rosa Mística, com sede no Município de Formiga. 

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

Fundamentação 
A referida entidade, em sua área de atuação, defende os interesses, 

direitos e demandas sociais dos moradores do Bairro Rosa Mística, no 
Município de Formiga. 

Nesse bairro, obras de infra-estrutura são executadas objetivando a 
melhoria da qualidade de vida da população, principalmente nas áreas 
de saúde, saneamento básico, urbanização e lazer. 

A entidade também incentiva a solidariedade e a integração entre 
seus associados e a comunidade, razão pela qual é merecedora do 
título de utilidade pública. 

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

nº 2.959/2006 em turno único. 
Sala das Comissões, 5 de abril de 2006. 
lrani Barbosa, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
2.980/2006 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei nº 
2.980/2006 tem por finalidade declarar de utilidade pública a 
Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, com sede nó 
Município de lnhapim. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 24/2/2006, vem a matéria a 
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 
188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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Os requisitos para que as entidades em funcionamento no Estado 

sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1 º da 
Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela Lei nº 15.430, de 2005. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
atendimento às exigências ali mencionadas, já que a entidade foi 
constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica 
própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada 
recebem pelos respectivos cargos. 

Ressalte-se, ainda, que o art. 45 de seu estatuto determina que, no 
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a 
instituição congênere, localizada na Comarca de lnhapim e 
devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social; e 
o art. 46 prevê a não-remuneração de seus Diretores e Conselheiros. 

Apenas para retificar o nome da entidade, apresentamos emenda ao 
projeto. 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei nº 2.980/2006 com a Emenda nº 1, nos 
termos que se seguem. 

Emenda nº 1 
Dê-se ao art. 1 ºa seguinte redação: 
"Art. 1 º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de 

Proteção e Assistência aos Condenados de lnhapim, com sede nesse 
Município.". 

Sala das Comissões, 21 de março de 2006. 
Gilberto Abramo, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator 

Ermano Batista - Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

2.988/2006 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria da Deputada Maria Olívia, a proposição em tela tem por 

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais do Vale do São Vicente- Asprovale -, com sede no 
Município de Buritis. 

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 22/2/2006 e 
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente 
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quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme 
determinam os arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas 

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão 
enunciados no art. 1 º da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela Lei 
nº 15.430, de 2005. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou 
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, 
funciona há mais de um ano, e sua diretoria é formada por pessoas 
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções. 

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 4º, § 1°, que os 
Diretores e Conselheiros não serão remunerados, e no art. 39, 
parágrafo único, que, caso seja dissolvida a Associação, o patrimônio 
remanescente será doado a instituição congênere. 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei nº 2.988/2006. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo 

Carneiro Leão - Gustavo Corrêa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

2.995/2006 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em tela 

visa declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos e 
Médios Produtores Rurais da Lacerdina, com sede no Município de 
Carangola. 

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

Fundamentação 
A referida Associação tem por finalidade promover a comunidade 

pela realização de obras e melhoramentos, com recursos próprios, 
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doações ou empréstimos. 

Busca proporcionar aos seus associados e aos moradores da região 
vários benefícios, tais como: assistência social, atendimento médico e 
odontológico, eventos culturais e esportivos, cursos de treinamento de 
mão-de-obra e especialização aplicada à área rural. 

Além disso, incumbe-se da produção e comercialização dos 
produtos, de forma cooperada, e tem na criação de unidades de 
processamento de alimentos um instrumento capaz de gerar emprego 
e renda. 

Por todas essas atividades, a referida entidade merece o título de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.995/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 6 de abril de 2006. 
Doutor Viana, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.001/2006 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o Projeto de Lei nº 
3.001/2006 visa declarar de utilidade pública o Abrigo Frederico 
Ozanan, com sede no Município de Capinópolis. 

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

Fundamentação 
O Abrigo Frederico Ozanan, fundado em 1963, é uma entidade 

beneficente e sem fins lucrativos. 
Suas ações são pautadas pelas atividades de assistência social 

dirigidas às pessoas idosas, buscando confortá-las espiritualmente e 
amenizar suas dificuldades materiais. Acolhe, em regime de internato, 
os que inspiram maiores cuidados. 

Presta atendimento gratuito aos reconhecidamente pobres, de 
acordo com suas possibilidades e o estabelecido na legislação em 
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vigor. 

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de 
utilidade pública. 

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

n2 3.001/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 5 de abril de 2006. 
lrani Barbosa, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2 

3.003/2006 
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática 

Relatório 
De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem 

por objetivo dar a denominação de Escola Estadual Professora Nita 
Nassau à Escola Estadual de Barracão, localizada no Município de 
Grão-Mogol. 

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

Fundamentação 
O propósito do Governador do Estado de denominar a Escola 

Estadual de Barracão, que funciona na Praça da Matriz, Distrito de 
Barracão, em Grão-Mogol, de Escola Estadual Professora Nita 
Nassau, vem ao encontro de uma solicitação do seu colegiado, que, 
de forma unânime, homologou o nome da antiga professora para 
denominar aquela instituição de ensino. 

A homenageada teve uma vida dedicada à formação de crianças e 
jovens daquela região. A Profa. Maria da Conceição Nassau nasceu 
em 1907 e em 1927 foi nomeada para lecionar na então "1 ª Cadeira 
da Escola Isolada", no Povoado de Serrinha, hoje Botumirim. Ali, 
durante vários anos, consolidou os resultados de seu trabalho, e o seu 
desempenho logo extrapolou os limites do Povoado. Em 1946, foi 
nomeada Diretora Escolar das Escolas Reunidas de Grão-Mogol, 
supervisionando todo o ensino nos estabelecimentos do Município. 
Aposentou-se em 1955, mas continuou sua missão como Diretora da 
Escola Estadual Ginásio São Francisco de Assis, em Botumirim, e 
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na cidade de Montes Claros. 
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A Profa. Nita ensinava por prazer, pela satisfação de ver seus 
alunos evoluírem e tornarem-se preparados para conquistar um lugar 
nas universidades e na sociedade. 

Faleceu em 1989, deixando um legado que agora é registrado pela 
homenagem a ser feita por meio da proposição em tela. 

É merecedora, portanto, do tributo que lhe está sendo prestado. 
Conclusão 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 
3.003/2006, em turno único. 

Sala das Comissões, 6 de abril de 2006. 
Leonídio Bouças, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.016/2006 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o Projeto de Lei nº 
3.016/2006 tem por finalidade declarar de utilidade pública a 
Associação dos Catadores de Material Reciclável de Pouso Alegre -
Acampa-, com sede nesse Município. 

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 9/3/2006, vem a 
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 
188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado 

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciadas no art. 1 º 
da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela Lei nº 15.430, de 2005. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade 
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade 
jurídica própria, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que 
nada recebem pelos respectivos cargos. 

Ressalte-se, ainda, que o parágrafo único do art. 8º do seu estatuto 
prevê a não-remuneração de seus Diretores e Conselheiros, e o 
parágrafo único do art. 25 determina que, no caso de sua dissolução, 
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municipal, estadual ou federal. 

Conclusão 
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei nº 3.016/2006. 

Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gustavo Corrêa 

Sebastião Costa- Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

3.022/2006 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em 

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos 
Moradores da Região do Engenho de Serra- Amores -, com sede no 
Município de Formiga. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 10/3/2006, vem a matéria a 
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 
188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de 

um ano, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por 
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos 
seus cargos. 

Além disso, o art. 57 de seu estatuto determina que as atividades 
dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados, não 
serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, 
gratificação, bonificação ou vantagem, e o art. 60 dispõe que, em caso 
de dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição 
congênere do Município, juridicamente constituída, registrada no 
Conselho Nacional de Assistência Social. 

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 º da Lei nº 
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade 
pública, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 
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e legalidade do Projeto de Lei nº 3.022/2006. 

Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo 

Carneiro Leão - Gustavo Corrêa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

3.024/2006 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Dilzon Melo, o Projeto de Lei nº 3.024/2006 

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Liga Desportiva do 
Alto Rio Pardo, com sede no Município de Campestre. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 10/3/2006, vem a matéria a 
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 
188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as associações e fundações em 

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública 
estão enunciados no art. 1 ºda Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela 
Lei n° 15.430, de 2005. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade 
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade 
jurídica própria, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que 
nada recebem pelos respectivos cargos. 

Ressalte-se, ainda, que o art. 43 do seu estatuto determina que, no 
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a 
entidades congêneres registradas no Conselho Nacional de 
Assistência Social, e o art. 45 prevê a não-remuneração dos 
dirigentes, conselheiros ou associados. 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei nº 3.024/2006. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Adelmo 

Carneiro Leão - Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
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Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o Projeto de Lei nº 
3.030/2006 tem por objetivo dar a denominação de Maria da 
Conceição Patrús ao trecho da Rodovia MG-275, que liga o Município 
de Capela Nova à BR-040. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 11/3/2006, vem a matéria a 
esta Comissão, que deverá proceder ao exame preliminar dos seus 
aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 102, 111, "a", 
c/c o art. 188, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Constituição da República relaciona, no art. 22, as matérias sobre 

as quais somente a União possui competência para legislar e, no art. 
30, as que devem ser reguladas pelo Município. Com relação ao 
Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1 o do art. 25, 
que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo 
privativo da União nem do Município. Como a denominação de 
próprios públicos não constitui assunto de competência privativa 
desses entes, pode ser objeto da disciplina jurídica por parte do 
Estado federado. 

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei no 13.408, de 1999, que 
fixa as condições para se dar nome aos próprios do Estado e 
estabelece ser da competência do Legislativo dispor sobre a matéria, 
além de exigir que o homenageado seja falecido e haja correlação 
entre a destinação do bem e a área em que ele se tenha destacado. 

Quanto à iniciativa do processo legislativo, saliente-se que a 
Constituição mineira não reservou a matéria a qualquer dos Poderes, 
ao Tribunal de Contas ou ao Ministério Público, sendo perfeitamente 
adequada a apresentação do projeto por membro dessa Casa. 

Ressalte-se, ainda, que, na nota técnica anexada aos documentos 
do processo, o DER-MG declara não haver impedimento à pretensão 
em análise. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 3.030/2006. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 



Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator 
Sebastião Costa- Adelmo Carneiro Leão. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.032/2006 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa 
Senhora Rosa Mística, com sede no Município de Montes Claros. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 11/3/2006, vem a matéria a 
esta Comissão para exame preliminar dos seus aspectos jurídico, 
constitucional e legal, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de 

um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é composta por 
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos 
seus cargos. 

Além disso, o § 1 º do art. 8º da sua primeira alteração estatutária 
determina que as atividades dos Diretores e Conselheiros Fiscais não 
serão remuneradas; e o art. 38 dispõe que, em caso de sua 
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição 
congênere, juridicamente constituída. 

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 º da Lei nº 
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade 
pública, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei nº 3.032/2006. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Adelmo 

Carneiro Leão - Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

3.033/2006 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei nº 
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3.033/2006 tem por finalidade declarar de utilidade pública a 
Associação Comunitária dos Moradores dos Bandeirantes, com sede 
no Município de Curvelo. 

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 11/3/2006, vem a 
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 
188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado 

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciadas no art. 1 º 
da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela Lei nº 15.430, de 2005. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
atendimento às exigências ali mencionadas. A entidade foi constituída 
e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica própria e 
sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos 
cargos que ocupam. 

Ressalte-se, ainda, que os arts. 21 e 49 do estatuto da referida 
Instituição prevêem a não-remuneração de seus Diretores e 
Conselheiros Fiscais, e o § 2º do art. 50 determina que, no caso de 
sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a 
instituição localizada no Município de Curvelo, devidamente registrada 
no Conselho Nacional de Assistência Social. 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei nº 3.033/2006. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo 

Carneiro Leão - Gustavo Corrêa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

3.036/2006 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, a proposição em 

tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação das 
Pessoas Portadoras de Deficiência Física de Uberlândia- Adef -, com 
sede no Município de Uberlândia. 

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 11/3/2006 e 
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distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado 
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, 
conforme determinam os arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas 

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão 
enunciados no art. 1 º da Lei nº 12.972, de 1998, alterado pela Lei nº 
15.430, de 2005. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou 
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica 
funciona, há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas 
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções. 

Note-se que o estatuto da Associação determina, pelo art. 21, que a 
diretoria não será remunerada, não havendo concessão de vantagens, 
por nenhuma forma nem título, aos seus Diretores, Conselheiros, 
associados instituidores ou equivalentes, e, pelo art. 31, parágrafo 
único, que, em caso de sua extinção, os bens serão destinados a 
entidade congênere que esteja registrada no Conselho Nacional de 
Assistência Social. 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 3.036/2006. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Adelmo 

Carneiro Leão - Gustavo Corrêa- Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

3.038/2006 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Mau ri Torres, o Projeto de Lei nº 3.038/2006 

tem por finalidade declarar de utilidade pública o Núcleo Assistencial 
Casa do Vovô, com sede no Município de Lavras. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 11/3/2006, vem a matéria a 
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à 
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o 
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art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as associações e fundações em 

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública 
estão enunciados no art. 1 º da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela 
Lei nº 15.430, de 2005. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade 
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade 
jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que 
nada recebem pelos respectivos cargos. 

Ressalte-se, ainda, que o art. 25 do seu estatuto prevê a não-
remuneração dos cargos da diretoria, dos conselhos e dos demais 
departamentos e órgãos e o art. 30 determina que, no caso de sua 
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a uma ou mais 
instituições congêneres registradas no Conselho Nacional de 
Assistência Social. 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 3.038/2006. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo 

Carneiro Leão - Gustavo Corrêa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

3.042/2006 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
A proposição sob comento, de autoria do Deputado André Quintão, 

tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação de 
Desenvolvimento Comunitário do Retiro - Adecor -, com sede no 
Município de Pratápolis. 

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", ocorrida em 
16/3/2006, foi o projeto encaminhado a este órgão colegiado, a fim de 
ser examinado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, 
constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
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De acordo com a Lei nº 12.972, de 1998 (alterada pela Lei nº 

15.430, de 2005), que disciplina a matéria, são requisitos para que as 
entidades filantrópicas possam ser declaradas de utilidade pública no 
âmbito estadual: sejam dotadas de personalidade jurídica, estejam em 
regular funcionamento no Estado há mais de um ano, os cargos de 
sua direção não sejam remunerados, os seus Diretores sejam 
pessoas reconhecidamente idôneas. 

Cumpre esclarecer que tais exigências foram atendidas no caso, 
não havendo óbice à tramitação do projeto. 

É oportuno destacar, ainda, que os arts. 44 e 45 do estatuto da 
Associação, guardando coerência com a natureza do seu trabalho, 
prevêem, respectivamente, que, em caso de ser ela dissolvida, o 
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere 
juridicamente constituída, registrada no Conselho Nacional de 
Assistência Social, e que os Diretores e Conselheiros, bem como os 
sócios, não serão remunerados pelas suas atividades, sendo-lhes 
vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem. 

Conclusão 
Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 3.042/2006. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo 

Carneiro Leão - Gustavo Corrêa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

3.045/2006 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº 

3.045/2006 tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a 
entidade denominada Planura Projeto Resgate, com sede no 
Município de Planura. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", em 16/3/2006 
e, a seguir, encaminhada a esta Comissão, a fim de se examinarem 
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal, nos 
termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Em exame à documentação que instrui os autos do processo, 
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constatamos que a referida entidade tem personalidade jurídica, 
encontra-se em funcionamento há mais de um ano, os cargos de sua 
diretoria não são remunerados e os Diretores são pessoas 
reconhecidamente idôneas. 

Ressalte-se, ainda, que o art. 26 do seu estatuto estabelece que as 
atividades dos Diretores, dos Conselheiros, dos instituidores, dos 
benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas; e o art. 31 dispõe 
que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será 
destinado a entidade congênere dotada de personalidade jurídica e 
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, 
preferencialmente com sede e atividade no Município de Planura. 

Estão atendidos, portanto, entre outros, os requisitos estabelecidos 
no art. 1 º da Lei nQ 12.972, de 1998, que dispõe sobre o processo 
declaratório de utilidade pública, modificada pela Lei nº 15.430, de 
2005; não há, assim, óbice à tramitação do referido projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 3.045/2006. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator 

Sebastião Costa- Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

3.049/2006 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Domingos Sávio, o Projeto de Lei nº 

3.049/2006 tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o 
Centro de Integração e Apoio ao Adolescente de Patrocínio - Ciaap -, 
com sede nesse Município. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", em 16/3/2006 
e, a seguir, encaminhada a esta Comissão, a fim de se examinarem 
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal, nos 
termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Em exame à documentação que instrui os autos do processo, 

constatamos que a referida entidade tem personalidade jurídica, 
encontra-se em funcionamento há mais de um ano, os cargos de sua 
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diretoria não são remunerados e os Diretores são pessoas 
reconhecidamente idôneas. 
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Ressalte-se, ainda, que o art. 33 do seu estatuto estabelece que as 
atividades dos Diretores e dos Conselheiros não serão remuneradas, 
sendo-lhes vedado o recebimento de gratificações, a qualquer título; e 
o art. 36 dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio 
remanescente será destinado a entidade congênere registrada no 
Conselho Nacional de Assistência Social. 

Estão atendidos, portanto, entre outros, os requisitos estabelecidos 
no art. 1 º da Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre o processo 
declaratório de utilidade pública, modificada pela Lei nº 15.430, de 
2005; não há, assim, óbice à tramitação do referido projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 3.049/2006. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gustavo 

Corrêa - Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

3.051/2006 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado lvair Nogueira, o Projeto de Lei nº 

3.05112006 tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o 
Abrigo Jesus Maria José, com sede no Município de Machado. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", em 16/3/2006 
e, a seguir, encaminhada a esta Comissão, a fim de se examinarem 
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal, nos 
termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Em exame à documentação que instrui os autos do processo, 

constatamos que a referida entidade tem personalidade jurídica, 
encontra-se em funcionamento há mais de um ano, os cargos de sua 
diretoria não são remunerados e os Diretores são pessoas 
reconhecidamente idôneas. 

Ressalte-se, ainda, que o art. 31 do seu estatuto estabelece que as 
atividades dos Diretores, dos Conselheiros e dos sócios não serão 
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remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, 
gratificação, bonificação ou vantagem; e o art. 34 dispõe que, em caso 
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a 
entidade congênere juridicamente constituída e registrada no 
Conselho Nacional de Assistência Social. 

Estão atendidos, portanto, entre outros, os requisitos estabelecidos 
no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre o processo 
declaratório de utilidade pública, modificada pela Lei nº 15.430, de 
2005; não há, assim, óbice à tramitação do referido projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 3.051/2006. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo 

Carneiro Leão- Gustavo Corrêa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

3.058/2006 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe 

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Cultural 
Comunitária de Pirapora - Accomp -, com sede no Município de 
Pirapora. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 17/3/2006, vem a matéria a 
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à 
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o 
art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de 

um ano, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por 
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos 
seus cargos. 

Além disso, o art. 29 de seu estatuto determina que as atividades 
dos Diretores, dos Conselheiros, dos associados, dos benfeitores ou 
equivalentes não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o 
recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem, e o art. 
34 dispõe que, em caso de dissolução, os bens remanescentes serão 
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destinados a instituição congênere, juridicamente constituída, 
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade 
pública. 

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1' da Lei n' 
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade 
pública, alterada pela Lei n' 15.430, de 2005. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 3.058/2006. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Adelmo 

Carneiro Leão - Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

3.060/2006 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em epígrafe 

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Ecológica e 
Cultural de Integração Fronteira das Artes, com sede no Município de 
Toledo. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 17/3/2006, vem a matéria a 
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 
188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de 

um ano, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por 
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos 
seus cargos. Além disso, o parágrafo único do art. 1 O de seu estatuto 
determina que as atividades da diretoria e do conselho fiscal, bem 
como as dos associados, não serão remuneradas, e o art. 27 dispõe 
que, em caso de dissolução, os bens remanescentes serão 
destinados a outra pessoa jurídica, preferencialmente que tenha o 
mesmo objetivo, qualificada nos termos da Lei nº 9. 790, de 1999, que 
trata das organizações sociais de interesse público. 

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 º da Lei nº 
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade 



569 
pública, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 3.060/2006. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gustavo 

Corrêa - Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

3.062/2006 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria da Deputada Maria Olívia, a proposição em tela tem por 

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais- Apae -, com sede no Município de Botelhos. 

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 17/3/2006 e 
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente 
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme 
determinam os arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas 

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão 
enunciados no art. 1 º da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela Lei 
nº 15.430, de 2005. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou 
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica; 
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas 
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções. 

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 14, § 2º, que 
as atividades dos Diretores e Conselheiros não serão remuneradas, 
sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, vantagens ou 
benefícios; e no art. 44, parágrafo único, que, caso seja dissolvida a 
Associação, seu patrimônio remanescente será doado a instituição 
congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou 
a entidade pública. 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
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legalidade do Projeto de Lei nº 3.062/2006. 

Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo 

Carneiro Leão - Gustavo Corrêa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

3.064/2006 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o Projeto de Lei nº 

3.064/2006 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Centro 
de Convivência Maria Maria, com sede no Município de lpatinga. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 18/3/2006, vem a matéria a 
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 
188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as associações e fundações em 

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública 
estão enunciados no art. 1 º da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela 
Lei nº 15.430, de 2005. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade 
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade 
jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas e que 
nada recebem pelos respectivos cargos. 

Ressalte-se, ainda, que o art. 13 do seu estatuto prevê a não-
remuneração dos Diretores, Conselheiros, instituidores ou associados, 
e o art. 30 determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio 
remanescente será destinado a entidade congênere registrada no 
Conselho Nacional de Assistência Social. 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei nº 3.064/2006. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Gustavo Corrêa- Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
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Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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De autoria do Deputado Biel Rocha, o projeto de lei em epígrafe 
objetiva declarar de utilidade pública o Grêmio Recreativo Assistencial 
e Cultural Escola de Samba Turunas do Humaitá, com sede no 
Município de Guarani. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 18/3/2006, vem a matéria a 
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 
188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de 

um ano, tem personalidade jurídica, sua diretoria é composta por 
pessoas idôneas e que não percebem remuneração pelo exercício 
dos seus cargos. 

Ressalte-se que o art. 32 de seu estatuto determina que as 
atividades dos Diretores, Conselheiros e sócios não serão 
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, 
bonificação ou vantagem. Além disso, o art. 43 dispõe que, em caso 
de dissolução, liquidado o passivo, os bens remanescentes serão 
repartidos entre uma ou várias instituições congêneres legalmente 
constituídas no Município de Guarani, e o § 2º do art. 51 determina 
que, na impossibilidade de seu funcionamento, o patrimônio será 
doado a entidades congêneres, com mais de 5 anos de 
funcionamento no Município. 

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 º da Lei nº 
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade 
pública, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei nº 3.067/2006. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Gustavo Corrêa - Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.021/2004 

Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela 
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de 
Santa Rita do Sapucaí o imóvel que especifica. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 17/12/2004 e 
distribuída a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente 
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme dispõem 
os arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Em 12/4/2005, esta Comissão solicitou que o projeto fosse baixado 
em diligência ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão para 
que se manifestasse sobre a matéria, e seu atendimento se deu com 
base na Nota Técnica de 21/7/2005, da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese -, órgão a que o imóvel 
está vinculado, complementada pelo memorial descritivo enviado em 
28/11/2005. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei nº 2.021/2004 pretende autorizar a doação de 

imóvel constituído por terreno com área de 23,59ha, a ser utilizado na 
ampliação do Distrito Industrial do Município de Santa Rita do 
Sapucaí. Prevê, ainda, que o bem reverterá ab patrimônio do Estado 
se, findo o prazo de trés anos contados da lavratura da escritura 
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. 

Cabe esclarecer que o imóvel fora doado à Fundação Estadual do 
Bem-Estar do Menor - Febem - pelo Estado mediante autorização da 
Lei nº 4.177, de 1966. 

O art. 14 da Lei nº 11.819, de 1995, autorizou a extinção da Febem 
e transferiu suas atividades à Secretaria de Estado da Criança e do 
Adolescente, transformada na Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese - pela Lei Delegada nº 
49, de 2003. O § 3º do citado dispositivo determinou fosse criada uma 
comissão pelo Governador do Estado para examinar as condições da 
Fundação, visando à transferência de seu patrimônio, suas atividades, 
suas obrigações contratuais e seu pessoal. 

Criada pelo Decreto nº 37.117, de 1995, essa Comissão de Trabalho 
condicionou os imóveis da extinta Febem à utilização "em benefício da 
criança e do adolescente em situação de proteção e para garantia dos 
seus direitos reconhecidos em lei". 



573 
Considerando tal determinação e que parte do imóvel foi objeto 

do Contrato de Cessão de Direito de Uso nº 5/2005, entre o Estado e 
o Município, para funcionamento da Escola Municipal Valéria 
Junqueira Paduan, cuja capacidade de atendimento é cerca de 216 
alunos, crianças e adolescentes, além de que o desenvolvimento 
industrial do Município beneficiará, indiretamente, a infância e a 
juventude local, com inegável satisfação ao interesse público, a 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão manifesta-se 
favorável à aprovação do projeto em análise, mas com algumas 
alterações. 

Sugere que a doação se restrinja a parte do terreno em questão, 
com área de 11,81 ha, conforme memorial descritivo anexado ao 
processo e acrescenta obrigação para o Município doar ao Estado 
uma ou várias áreas urbanas de valor equivalente à doada, para o 
desenvolvimento e a ampliação de projetos que visem ao benefício de 
crianças e adolescentes. 

Cabe ressaltar que a doação é ato composto resultante da 
manifestação dos Poderes Legislativo e Executivo, em que a vontade 
do primeiro é instrumental à vontade do segundo, que edita o ato 
principal. A lei que autoriza a transferência de domínio dos bens 
públicos, exigida pelo art. 18 da Constituição do Estado e pelo art. 17 
da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas gerais para as 
licitações e os contratos da administração pública, é pressuposto para 
a efetivação do negócio jurídico, mas sem natureza impositiva. 

Assim sendo, a manifestação do Poder Executivo indica que a 
concretização do negócio jurídico se dará mediante a implementação 
das sugestões apresentadas, o que indica ser razoável seu 
acatamento. 

Em vista disso, apresentamos, a seguir, o Substitutivo nº 1, 
acrescentando como pressuposto da reversão, além do não-
cumprimento da destinação prevista, a inexecução da contrapartida 
imposta ao Município. Ainda, inclui a necessidade de avaliação prévia, 
pelo Município, do imóvel em tela e dos que serão por ele doados ao 
Estado, à época da efetivação da primeira doação. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 2.021/2004 



574 
na forma do Substitutivo nº 1, nos termos que se seguem. 

SUBSTITUTIVO Nº 1 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita do 

Sapucaí 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 

Santa Rita do Sapucaí o imóvel com área de 11,81 ha (onze vírgula 
oitenta e um hectares), conforme descrição no anexo desta lei, a ser 
desmembrado de imóvel com área de 23,59ha (vinte e três vírgula 
cinqüenta e nove hectares), situado naquele Município, e registrado 
sob o nº 2.740, a fls. 120 do Livro 2-L, no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Santa Rita do Sapucaí. 

Parágrafo único - O imóvel objeto da doação de que trata este artigo 
destina-se à ampliação do Distrito Industrial de Santa Rita do Sapucaí. 

Art. 2º - Fica o Município de Santa Rita do Sapucaí obrigado a doar 
ao Estado uma ou várias áreas urbanas de valor venal equivalente ao 
da área doada com autorização desta lei, para o desenvolvimento e a 
ampliação de projetos que visem ao benefício de crianças e 
adolescentes. 

Parágrafo único - Para o cumprimento da obrigação prevista neste 
artigo, o Município procederá à avaliação prévia do imóvel de que 
trata esta lei e dos que serão por ele doados ao Estado. 

Art. 3º - O imóvel objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao 
patrimônio do Estado se, findo o prazo de três anos contados do 
registro da escritura pública de doação, não forem cumpridas a 
destinação prevista no parágrafo único do art. 1 º e a condição prevista 
no art. 2º. 

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Anexo 

(a que se refere o art. 1 ºda Lei nº /2006) 
Inicia-se esta descrição no ponto 1 com coordenadas X = 

421017.4490 Y = 7537717.9550, que confronta com área da CDI; 
deste segue com distância de 490,96m em direção ao ponto 2 com 
coordenadas X= 420526.9550 Y = 7537696.4510, que confronta com 
área da CDI e Estrada Municipal; deste segue com distância de 
259,47m em direção ao ponto 3 com X = 420555.1440 Y = 
7537954.2700, que confronta com Estrada Municipal e área 
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remanescente; deste segue com distância de 215,98m em direção 
ao ponto 4 com coordenadas X = 420771.1030 Y = 7537957.3500, 
que confronta com área remanescente; deste segue com distância de 
164,42m em direção ao ponto 5 com coordenadas X = 420915.6760 Y 
= 7538035.6530, que confronta com área remanescente; deste segue 
com distância de 15,87m em direção ao ponto 6 com coordenadas X = 
420920.9820 Y 7538050.6050, que confronta com área 
remanescente; deste segue com distância de 346,36m em direção ao 
ponto 1 com coordenadas X = 421017.4490 Y = 7537717.9550, que 
confronta com área da CDI; local onde se iniciou esta descrição; 
perfazendo uma área total de 11 ,81 ha. 

Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão -

Gustavo Corrêa - Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.752/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por meio da Mensagem nº 462/2005, o Governador do Estado 
enviou a esta Casa o Projeto de Lei nº 2.752/2005, que tem por 
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Ubá os 
imóveis que especifica. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 28/10/2005 e 
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente 
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme 
estabelece o art. 102, 111, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição de obter deste Parlamento a autorização 

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de 
Ubá dois imóveis, que perfazem área total de 4.300,00m2 e foram 
incorporados ao patrimônio do Estado por doação daquele Município, 
para que neles fossem instaladas unidades escolares, o que de fato 
ocorreu, funcionando nos respectivos locais, por longo período, a 
Escola Estadual Coronel José Gomes Leal e a Escola Estadual 
Laurindo Moreira, que atenderam às comunidades locais. 

Com a desativação daquelas unidades de ensino e não tendo o 
Estado planos para o aproveitamento dos imóveis, quer a 
administração municipal reavê-los, tendo em vista a implantação de 
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serviços públicos diversos, incluindo um posto de saúde. 

A doação de bens públicos, atendendo ao disposto no art. 18 da 
Constituição do Estado e no art.17 da Lei Federal no 8.666, de 1993, 
que institui normas gerais para as licitações e contratos da 
administração pública, depende de prévia autorização legislativa, 
condicionada esta à existência de interesse público devidamente 
justificado. 

O parágrafo único do art. 1 º da proposição atende a essa exigência, 
pois preceitua que os imóveis destinam-se a projetos de interesse da 
comunidade local. 

Com relação à garantia que deve envolver o contrato, a Lei nº 8.666 
prevê a reversão dos bens doados ao patrimônio do doador se não 
lhes for dada a destinação prevista. Tal garantia está consubstanciada 
no art. 2 o da proposição, após o termo de cinco anos contados da 
lavratura da escritura pública de doação. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2.752/2005. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gustavo Corrêa - Adelmo 

Carneiro Leão - Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.919/2006 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.919/2006, 
encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 496/2006, 
"dispõe sobre o exercício da autoridade metrológica de avaliação de 
conformidade e qualidade de produtos e serviços; institui Prêmio por 
Produtividade em Metrologia Legal e Qualidade Industrial de Produtos 
- PPMQ - aos servidores do Instituto de Pesos e Medidas do Estados 
de Minas Gerais- IPEM-MG -e dá outras providências". 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 29/5/2004, a matéria foi 
distribuída a esta Comissão e às de Administração Pública e 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 102, do Regimento Interno, receber parecer. 

Preliminarmente, compete a esta Comissão analisar os aspectos 
formais, relacionados com a juridicidade, a constitucionalidade e a 
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legalidade da proposição. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe trata do exerc1c1o da autoridade 

metrológica de avaliação de conformidade e qualidade de produtos e 
serviços e institui o Prêmio por Produtividade em Metrologia Legal e 
Qualidade Industrial de Produtos - PPMQ - para os servidores do 
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - lpem - MG. 

Conforme descrito na proposição, poderão ser designados para o 
exercício da mencionada função servidores ocupantes de cargos 
efetivos das carreiras de Auxiliar de Atividades Operacionais, Auxiliar 
de Gestão, Metrologia e Qualidade, Agente Fiscal de Gestão, 
Metrologia e Qualidade e Analista de Gestão, Metrologia e Qualidade, 
a que se refere a Lei nº 15.468, de 13/1/2005, que instituiu as 
carreiras do Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e 
Social do Poder Executivo. Além disso, para ser designado para a 
função, o servidor deverá atender as condições estabelecidas no 
parágrafo único do art. 3º da proposição. 

A proposição em comento trata, ainda, de criar o Prêmio por 
Produtividade em Metrologia Legal e Qualidade Industrial de 
Produtos- PPMQ -, a ser atribuído aos servidores lotados e em efetivo 
exercício no lpem, que exerçam as atividades delegadas pelo lnmetro 
à mencionada entidade estadual e tenham alcançado, pelo menos, 
70% do valor máximo da avaliação de desempenho individual de que 
trata a Lei Complementar nº 71, de 30/7/2003. 

No que se refere à competência do Estado para dispor sobre 
funções e remuneração de seus servidores e sobre a atividade 
administrativa do Poder Executivo, não há óbice à tramitação da 
matéria nesta Casa. Por sua vez, o exercício da iniciativa no processo 
legislativo por parte do Governador do Estado está de acordo com o 
disposto no art. 66, 111, da Constituição mineira. 

No entanto, no que diz respeito à competência da autoridade 
metrológica e à criação do Prêmio a que se refere a proposição, 
levantamos alguns aspectos a serem considerados sob o prisma 
jurídico-constitucional. 

Conforme dispõem o inciso VI e o parágrafo único do art. 22 da 
Constituição Federal, respectivamente, compete privativamente à 
União legislar sobre sistema de medidas, podendo lei complementar 
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federal autorizar os Estados a legislar sobre questões relativas à 
matéria. 

Entretanto, inexiste lei complementar autorizando o Estado a legislar 
sobre sistema metrológico e, conseqüentemente, sobre fiscalização 
de pesos, medidas, avaliação compulsória de conformidade e 
qualidade de produtos e serviços. 

A matéria é tratada pela Lei Federal nº 5.966, de 11/12/73, que 
institui o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial e dá outras providências, e pela Lei Federal nº 9.933, de 
20/12/99, que dispõe sobre as competências do Conmetro e do 
lnmetro, institui a Taxa de Serviços Metrológicos e dá outras 
providências. 

As competências do lnmetro, estabelecidas no art. 3' da Lei nº 
9.933, são a elaboração e a expedição de regulamentos técnicos nas 
áreas que lhe forem determinadas pelo Conmetro e, com 
exclusividade, de regulamentos técnicos na área de metrologia, 
abrangendo o controle das quantidades com que os produtos, 
previamente medidos sem a presença do consumidor, são 
comercializados, cabendo-lhe determinar a forma de indicação das 
referidas quantidades, bem assim os desvios tolerados. Conforme o 
citado dispositivo, compete, ainda, ao lnmetro o exercício do poder de 
polícia administrativa na área de avaliação de conformidade, em 
relação aos produtos por ele regulamentados ou por competência que 
lhe seja delegada, e, com exclusividade, na área de metrologia legal; 
a execução, a coordenação e a supervisão das atividades de 
metrologia legal em todo o território brasileiro, podendo, para esse fim, 
celebrar convênios com órgãos e entidades congêneres dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios. 

A referida norma dispõe sobre a possibilidade de o lnmetro delegar 
a execução de atividades de sua competência, sendo que, no que se 
refere às atribuições relacionadas com a metrologia legal e a 
certificação compulsória de conformidade, dotadas de poder de polícia 
administrativa, a delegação ficará restrita a entidades públicas que 
reúnam os atributos necessários para esse cometimento. 

A Lei nº 9.933 estabeleceu, nos seus arts. 7º e 8º, respectivamente, 
as infrações e as penalidades a serem aplicadas, isolada ou 
cumulativamente, nos casos de infração ao disposto na norma, pelo 
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lnmetro e pelas pessoas jurídicas de direito público que detiverem 
a delegação de poder de polícia- no caso, o lpem. 

O lnmetro firmou com o lpem o Convênio nº 11/2005, pelo prazo de 
cinco anos, delegando ao segundo as atividades na área de 
metrologia legal e de qualidade de bens e serviços que menciona e 
indicando as atividades passíveis de delegação ao Estado. 

Dessa forma, o projeto em comento não pode atribuir aos servidores 
do lpem competências relativas ao desempenho de atividades de 
fiscalização metrológica e de conformidade, uma vez que as referidas 
competências foram previamente definidas pela União e delegadas ao 
Estado por meio de convênio. 

Além disso, entendemos que a designação como autoridade 
metrológica e de avaliação de conformidade não deve ser atribuída 
aos servidores efetivos ocupantes dos cargos das carreiras de Auxiliar 
de Atividades Operacionais e Auxiliar de Gestão, Metrologia e 
Qualidade, uma vez que esses agentes não exercem atividades 
típicas de fiscalização de metrologia e avaliação de conformidade. 

Para sanar os problemas mencionados, propomos, por meio da 
Emenda nº 1 , a supressão dos §§ 2º, 3º e 4º do art. 2°, para retirar as 
competências atribuídas à autoridade metrológica, pois compete 
privativamente à União legislar sobre a matéria. 

A Emenda nº 2 é apresentada para suprimir as expressões "Auxiliar 
de Atividades Operacionais" e "Auxiliar de Gestão, Metrologia e 
Qualidade" do "caput" do art. 3º, já que os servidores ocupantes de 
cargos das referidas carreiras não têm competência legal para o 
exercício da função de autoridade metrológica. 

Para que o Prêmio por Produtividade em Metrologia Legal e 
Qualidade Industrial de Produtos - PPMQ - possa ser atribuído a todos 
os servidores do lpem, propomos, por meio da Emenda nº 3, nova 
redação para o § 1 º do art. 4° do projeto. 

Conclusão 
Com base no exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.919/2006 com 
as Emendas nº' 1, 2 e 3, a seguir apresentadas. 

Emenda nº 1 
Suprimam-se os §§ 2°, 3° e 4º do art. 2º. 

Emenda nº 2 
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Suprimam-se, no "caput" do art. 3º, as expressões "Auxiliar de 

Atividades Operacionais" e "Auxiliar de Gestão, Metrologia e 
Qualidade". 

Emenda nº 3 
Dê-se ao § 1 º do art. 4° a seguinte redação: 
Art. 4º- ( ... ) 
§ 1 º - O PPMQ será atribuído, nos termos desta lei, aos servidores 

em exercício no lpem - MG que tenham alcançado pelo menos 70% 
(setenta por cento) do valor máximo da avaliação de desempenho 
individual de que trata a Lei Complementar nº 71, de 31 de julho de 
2003.". 

Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo 

Carneiro Leão - Gustavo Corrêa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.925/2006 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto em 
epígrafe dispõe sobre a instituição de concurso de prognóstico 
destinado ao desenvolvimento da prática desportiva, com a 
participação de clubes desportivos de futebol do Estado e dá outras 
providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 18/2/2006, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, 
Ciência, Tecnologia e Informática e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188 c/c o art. 
102 do Regimento Interno. 

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber 
parecer sobre 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 epígrafe autoriza o Poder Executivo a instituir 

concurso de prognóstico destinado ao desenvolvimento da prática 
desportiva, com a participação de clubes desportivos de futebol do 
Estado. Para a consecução de seus objetivos, a proposição 
estabelece como competência da Secretaria de Fazenda autorizar a 
instituição do concurso, dispõe sobre as regras de participação dos 
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clubes interessados e sobre a divisão e a destinação da receita 
proveniente do mencionado concurso, além de estabelecer 
competências para a Loteria do Estado. 

A Lei Delegada nº 88, de 29/1/2003, que dispõe sobre a estrutura 
orgânica básica da Loteria do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências, estabelece, em seu art. 22 , que a Loteria do Estado de 
Minas Gerais tem por finalidade, mediante a exploração de jogos 
lotéricos e similares no Estado, gerar recursos e destiná-los à 
promoção do bem-estar social, a programas das áreas de assistência, 
desportos, educação, saúde e desenvolvimento social. Assim sendo, 
compete à Loteria Mineira a exploração de jogos no Estado. Também 
sobre a matéria versa a Lei nº 6. 265, de 18/12/73, que dispõe sobre a 
Loteria do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Em seu 
art. 1 º, parágrafo único, estabelece que compete a essa autarquia 
dirigir, coordenar, fiscalizar e controlar, no território estadual, a 
execução da loteria explorada pelo Estado. 

A medida legislativa que se pretende instituir mediante o projeto em 
exame altera substancialmente os mencionados dispositivos ao retirar 
da Loteria mineira a autonomia para a implantação das modalidades 
de jogos lotéricos. Frise-se que o exercício dessa autonomia há de 
respeitar as disposições normativas contidas na legislação especial, 
de maneira que as modalidades de jogos lotéricos devem enquadrar-
se nas formas autorizadas, de modo mais genérico, na referida 
legislação. 

Em que pese à intenção do legislador, o projeto apresenta 
problemas de natureza jurídico-constitucional, conforme passaremos a 
expor. 

Inicialmente, o caráter autorizativo da proposição deve ser 
questionado, tendo em vista que a lei autorizativa deve ter sede na 
Constituição Federal, que é o instrumento próprio a regular a relação 
entre os Poderes, ou seja, deve ser emanada do Poder constituinte, 
sob pena de tornar vulnerável o princípio da separação dos Poderes, 
um dos pilares de nosso modelo constitucional. Dessa maneira, todo 
comando normativo que trata das relações entre os Poderes 
constituídos, instituindo condicionamentos para a ação de cada um 
deles, deve ter "status" constitucional, a exemplo da hipótese 
especificada no inciso XX do art. 37 da Carta da República, que exige 
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a autorização legislativa para a criação de subsidiárias de empresa 
pública e sociedade de economia mista. Outro exemplo a ser 
destacado é o disposto no art. 18 da Carta mineira, que condiciona a 
aquisição onerosa de bem imóvel, ou a alienação, a prévia 
autorização legislativa. Trata-se de um condicionamento imposto à 
ação do Executivo no que concerne à disposição ou aquisição dos 
bens imóveis de domínio do Estado, por isso mesmo fundado em 
norma de índole constitucional. 

Constatamos que a autorização para o Poder Executivo instituir 
concurso de prognóstico, conforme objetiva o projeto em análise, não 
encontra lastro na distribuição de competências fixada pela Carta 
Magna em vigor. Assim, projeto de lei autorizativo dessa natureza 
carece de respaldo constitucional. 

Além disso, as condições propostas pelo legislador para o fim 
postulado no projeto mostram-se eivadas de outros vícios de 
inconstitucionalidade, os quais identificamos a seguir. 

No caso dos jogos lotéricos, o seu disciplinamento se dá pelo 
Decreto-lei nº 594, de 27/5/69, instrumento normativo de observância 
obrigatória por todos os Estados. A estes é dado, por concessão do 
governo da União, tão-somente planejar, coordenar, executar e 
controlar o jogo lotérico para a sua exploração, mas lhes é defesa a 
edição de normas legais disciplinadoras da matéria, à semelhança do 
disposto no projeto em tela, que chega a criar uma modalidade nova 
de jogo. 

Assim, o Decreto nº 66. 118, de 26/1/70, que regulamenta o disposto 
no Decreto-lei nº 594, de 1969, em seu art. 1 º estabelece que os 
concursos de prognósticos sobre os resultados de competições 
esportivas, nacionais ou internacionais constituem serviço público 
exclusivo da União. A referida norma conceitua, no § 1 º do 
mencionado art. 1º, o termo concurso como o conjunto de 
prognósticos sobre o resultado de uma série de competições 
esportivas nacionais ou internacionais em número não inferior a 13, 
com realização prevista para data prefixada, na forma da Norma Geral 
dos Concursos. 

O serviço de loterias foi instituído pelo Decreto-Lei nº 6.259, de 
1944, o qual prevê, no art. 3°, que a concessão ou exploração lotérica 
emanará sempre da União, por autorização direta, quanto à loteria 
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federal, ou mediante decreto de ratificação, quanto à loteria 
estadual, sendo que suas normas constituem uma derrogação das 
normas de direito penal que proíbem o jogo de azar. O art. 40 do 
mesmo diploma legal determina que constitui jogo de azar, passível 
de repressão penal, a loteria de qualquer espécie não autorizada ou 
não ratificada expressamente pela União. O Decreto-Lei nº 204, de 
1967, que altera o Decreto-Lei nº 6.259, de 1944, ratifica a 
determinação prevista nesse diploma legal de que a exploração de 
loteria constitui derrogação das normas de direito penal. Assim, os 
jogos de azar não passíveis de repressão penal são aqueles 
expressamente autorizados pela União e explorados pelas loterias 
federal e estaduais. Como a permissão para a exploração de jogos de 
azar constitui uma derrogação das normas de direito penal, tudo o que 
com ela se relacione deve ter uma interpretação restrita, nunca ampla. 

Ressalte-se que é da competência privativa da União legislar sobre 
direito penal, conforme o disposto no art. 22, I, da Constituição da 
República. A propósito, verifica-se que a Lei de Contravenções 
Penais - Decreto-Lei nº 3.688, de 1941 - tipifica, no art. 50, como 
contravenção estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público 
ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem 
ele. A referida lei define jogo de azar como todo aquele em que o 
ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente do fator sorte. 
O art. 51 do mesmo diploma dispõe ser contravenção "promover ou 
fazer extrair loteria, sem autorização legal" e define, no § 2º do citado 
artigo, loteria como 'toda ocupação que, mediante a distribuição de 
bilhetes, listas, cupões, vales, sinais, símbolos ou meios análogos, faz 
depender de sorteio a obtenção de prêmio em dinheiro ou em bens de 
outra natureza". Estabelece, ainda, o art. 51, no § 3º, que não se 
compreendem na definição do parágrafo anterior os sorteios não 
autorizados na legislação especial. 

Conclusão 
Com base no exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.925/2006. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Gustavo Corrêa - George Hilton - Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.989/2006 
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Relatório 
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De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em 
epígrafe "torna obrigatória a inclusão das disciplinas Filosofia e 
Sociologia e Direito Eleitoral na grade curricular dos ensinos 
fundamental e médio das escolas públicas do Estado". 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 24/2/2006, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, 
Ciência, Tecnologia e Informática, para receber parecer. 

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão, para ser apreciado 
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe pretende tornar obrigatória a inclusão das 

disciplinas Filosofia, Sociologia e Direito Eleitoral na grade curricular 
das escolas públicas estaduais de ensinos fundamental e médio. 
Determina, ainda, que as mencionadas disciplinas serão ministradas 
por professores habilitados nas áreas específicas e que a disciplina 
Direito Eleitoral será oferecida preferencialmente no ensino médio. 

Cabe, inicialmente, esclarecer que cumpre a esta Comissão, em sua 
esfera de competência, apreciar a proposição exclusivamente pelo 
prisma jurídico-constitucional e à comissão de mérito avaliar a 
conveniência e a oportunidade da matéria, em obediência ao que 
dispõe o Regimento Interno. 

A matéria de que trata o projeto encontra-se inserida no âmbito da 
competência legislativa estadual. Com efeito, a Constituição Federal 
prevê, em seu art. 22, XXIV, a competência privativa da União para 
legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional e, no art. 24, 
IX, a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito 
Federal para legislarem sobre educação, cultura e ensino. 

Percebe-se, assim, que a Carta Magna reservou à União a fixação 
de princípios e normas gerais para a educação, o que não exclui a 
competência suplementar do Estado, que pode especificá-los por 
meio de suas leis. 

A União, fazendo uso de sua competência, editou a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional - LDB -, Lei Federal no 9.394, de 
20/12/96, que, em seu art. 36, § 1°, 111, já dispõe que os conteúdos, as 
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metodologias e as formas de avaliação do ensino médio serão 
organizados de modo que, ao final, o educando deverá demonstrar 
domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários 
ao exercício da cidadania. 

A par disso, a Carta mineira, no parágrafo único do art. 195, com a 
redação dada pela Emenda à Constituição no 62/2003, estabelece que 
o Estado deverá garantir o ensino de Filosofia, Sociologia e noções de 
Direito Eleitoral nas escolas públicas do ensino médio. 

Ademais, também no âmbito estadual, vale mencionar a Lei no 
12.766, de 21/1/98, que instituiu um grupo de trabalho para apresentar 
sugestões visando à implementação do ensino de Sociologia e 
Filosofia nas escolas estaduais de ensino médio. 

Por sua vez, a Lei n° 15.476, de 12/4/2005, já determinou a inclusão 
de conteúdos referentes a cidadania nos currículos das escolas de 
ensinos fundamental e médio, consignando expressamente, em seu 
art. 2°, 11, que integram os referidos conteúdos as noções de Direito 
Eleitoral. 

Cumpre-nos esclarecer que a doutrina do Direito aponta como 
características essenciais da lei, do ponto de vista material, a 
generalidade, a abstração, a obrigatoriedade e o caráter inovador no 
que diz respeito ao ordenamento jurídico no qual se insere. 

Verifica-se que a inclusão de conteúdos referentes a Filosofia e a 
Sociologia nos currículos das escolas de ensino médio já decorre de 
imperativo de lei federal, assim como da própria Constituição do 
Estado; não há, portanto, no projeto em estudo, nenhuma inovação 
nesse sentido. O mesmo ocorre no que respeita à inclusão de 
conteúdos relativos a Direito Eleitoral. 

Vê-se, pois, que resta apenas a pretensão da autora do projeto de 
inclusão das disciplinas Filosofia e Sociologia no currículo do ensino 
fundamental da rede pública estadual. 

Ora, o art. 15 da LDB prevê que os sistemas de ensino assegurarão 
às unidades escolares públicas de educação básica que os integram 
progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de 
gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro 
público. 

Dessa maneira, visando a garantir a autonomia pedagógica das 
escolas, preconizada como um dos maiores objetivos da LDB, 
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propomos a inclusão no currículo do ensino fundamental de 
conteúdo referente a Filosofia e a Sociologia, em lugar de disciplinas 
específicas. 

Além disso, entendemos que a inclusão de conteúdos no currículo 
do ensino fundamental deve ser feita para todas as escolas 
integrantes do sistema estadual de educação. 

Assim, com os objetivos de suprimir a parte inócua do conteúdo da 
proposição, adequá-la aos imperativos da LDB bem como à técnica 
legislativa, apresentamos o Substitutivo no 1 ao final deste parecer. 

Ressaltamos, ainda, a necessidade de uma criteriosa análise, que 
deverá ser realizada pela Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia 
e Informática, acerca da propriedade e da viabilidade da proposta. 

Informamos, por fim, que tramita nesta Casa a Proposta de Emenda 
à Constituição no 97/2006, de autoria da Deputada Maria Tereza Lara 
e outros, a qual pretende dar nova redação ao parágrafo único do art. 
195 da Constituição do Estado, objetivando "garantir o ensino de 
Filosofia e Sociologia ( ... ) nos ensinos fundamental e médio e de 
noções de Direito Eleitoral, preferencialmente no ensino médio". 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.989/2006 
na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO Nº 1 
Determina a inclusão de conteúdos referentes a Filosofia e a 

Sociologia nos currículos das escolas de ensino fundamental. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A grade curricular do ensino fundamental das escolas 

integrantes do sistema estadual de educação incluirá conteúdos 
relativos a Filosofia e a Sociologia. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Adelmo 

Carneiro Leão - Sebastião Costa- Gustavo Corrêa. 
PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.997/2006 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Alencar da 
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Silveira Jr., proibe a exigência de caução por parte dos prestadores 
de serviços contratados, credenciados, cooperados ou referenciados 
das operadoras de planos de assistência à saúde. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 25/2/2006, foi o projeto 
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o 
art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, para receber parecer quanto 
aos aspectos da sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição sob análise pretende proibir a exigência de garantia, 

em qualquer situação, pelos prestadores de serviços contratados, 
credenciados, cooperados ou referenciados dos planos e dos seguros 
de saúde no ato ou anteriormente à prestação do serviço. 

Realmente, essa prática que se pretende coibir tem levado muitos 
consumidores ao desespero, tendo em vista que, diante de uma 
situação de enfermidade e fragilidade emocional, são obrigados a 
emitir um cheque-caução, título mais utilizado como garantia em tais 
casos, para serem adequadamente atendimentos pelos 
estabelecimentos de prestação de serviços de saúde. 

A temática relativa ao cheque-caução tem suscitado polêmica. De 
um lado, os consumidores alegam que, em uma situação de 
fragilidade e desespero, emitem um título, representativo de um 
crédito, que não é decorrente de uma manifestação de vontade livre e 
consciente. Os hospitais defendem a manutenção dessa garantia, 
uma vez que são instituições privadas e não podem fazer as vezes do 
Estado, sendo o cheque-caução uma mera garantia para o 
recebimento de valores a titulo de despesas provenientes da 
internação do paciente no estabelecimento hospitalar. Como se vê, o 
conflito de interesses produz desgaste em um relacionamento que 
deveria ser estabelecido com base na mútua confiança e no respeito 
recíproco. 

O problema em debate poderia ser amenizado caso as operadoras 
de planos de saúde possuíssem um serviço de atendimento 24 horas 
nos estabelecimentos de prestação de serviços de saúde, de modo a 
permitir que estes, de imediato, tomassem conhecimento da situação 
contratual do paciente. Como não há, no Estado, o citado serviço, os 
hospitais, visando a resguardar-se de uma eventual negativa de 
cobertura por parte da operadora, procuram cercar-se de garantias, a 
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fim de evitar preJu 1zos decorrentes da inadimplência do 
consumidor; todavia, vale destacar que está em tramitação nesta 
Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 2.998/2006, que estabelece a 
obrigatoriedade de os planos de saúde manterem em funcionamento 
centro de atendimento nos hospitais privados do Estado. 

Do ponto de vista jurídico, esclarecemos que a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar - ANS - criada pela Lei nº 9.961, de 28/1/2000, é 
uma autarquia especial, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede 
no Rio de Janeiro e atuação em todo o território nacional. A ANS foi 
criada com a finalidade de promover a defesa do interesse público na 
assistência suplementar à saúde mediante a regulação e a 
fiscalização do setor, das relações das operadoras setoriais com os 
prestadores de serviços de saúde e com os usuários dos planos de 
saúde, para o desenvolvimento das ações de saúde no País. 

Na esteira da discussão da matéria e no uso de suas atribuições, a 
citada autarquia editou, em 24/7/2003, a Resolução Normativa nº 44, 
cujo conteúdo se transcreve a seguir: 

"Resolução normativa - Rn nº 44, de 24 de julho de 2003. 
Dispõe sobre a proibição da exigência de caução por parte dos 

prestadores de serviços contratados, credenciados, cooperados ou 
referenciados das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde. 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar -
ANS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso Vil do art. 4º da 
Lei n.º 9.961, de 28 de janeiro de 2000, considerando as contribuições 
da Consulta Pública nº 11, de 12 de junho de 2003, em reunião 
realizada em 23 de julho de 2003, adotou a seguinte Resolução 
Normativa, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação. 

Art. 1 º - Fica vedada, em qualquer situação, a exigência, por parte 
dos prestadores de serviços contratados, credenciados, cooperados 
ou referenciados das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e 
Seguradoras Especializadas em Saúde, de caução, depósito de 
qualquer natureza, nota promissória ou quaisquer outros títulos de 
crédito, no ato ou anteriormente à prestação do serviço. 

Art. 2º - Fica instituída Comissão Especial Permanente para fins de 
recepção, instrução e encaminhamento das denúncias sobre a prática 
de que trata o artigo anterior. 

§ 1 º - As denúncias instruídas pela Comissão Especial Permanente 
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§ 2º - Os processos encaminhados ao Ministério Público Federal 
serão disponibilizados para orientação dos consumidores no "site" da 
ANS, www.ans.gov.br. 

Art. 3º - A ANS informará à operadora do usuário reclamante quanto 
às denúncias relativas a prestador de sua rede, bem como a todas as 
demais operadoras que se utilizem do referido prestador, para as 
providências necessárias. 

Art. 4º - Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação". 

Dessa maneira, em que pese à nobre intenção do parlamentar de 
tentar proteger o consumidor, parte vulnerável nas relações de 
consumo, há que se destacar a antijuridicidade da proposição, tendo 
em vista que ela busca disciplinar matéria já normatizada pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar, entidade responsável pela 
regulação, pela normatização, pelo controle e pela fiscalização das 
atividades que garantem a assistência suplementar à saúde, nos 
termos do art. 1º da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 
2.997/2006. 

Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator -

Sebastião Costa - George Hilton. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.004/2006 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por meio da Mensagem nº 509/2006, o Governador do Estado 
enviou a esta Casa o Projeto de Lei nº 3.004/2006, que visa a 
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de ltanhandu o 
imóvel que especifica. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 4/3/2006 e 
distribuída a esta Comissão, a que compete examiná-la 
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, 
nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno. 
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Fundamentação 

A proposição em análise tem como objetivo conceder autorização 
legislativa ao Executivo para transferência de bem público do Estado 
para o Município de ltanhadu, constituído de uma casa e respectivo 
terreno, situado no Bairro Bom Sucesso e registrado sob o nº 2.612, a 
fls. 11 do Livro 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de São Lourenço. 

O referido bem foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1916, 
por doação de particulares, para que nele fosse construída uma 
unidade de ensino, o que se consumou. Ali funcionou a Escola 
Municipal Coronel Fernando Costa, desativada há mais de dois anos. 

A autorização legislativa para a alienação de bem público é 
exigência do art. 18 da Constituição do Estado e, no plano 
infraconstitucional, do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que 
institui normas para licitações e contratos da administração pública, 
que subordina o negócio jurídico ao atendimento do interesse público. 

Atualmente, o imóvel está ocupado por um posto de saúde municipal 
e, de acordo com o parágrafo único do art. 1 º da proposição, está 
sendo reivindicado para a continuidade do serviço ali prestado, 
atendendo ao interesse daquela comunidade. 

Ademais, o respectivo contrato está revestido de garantia, pois o art. 
22 do projeto em questão estabelece o retorno do bem ao patrimônio 
da entidade doadora se, no termo avençado, não lhe for dada a 
destinação prevista ou no caso de ser desvirtuada ou modificada sua 
finalidade. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 3.004/2006. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão -

Gustavo Corrêa - George Hilton - Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.010/2006 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por intermédio da Mensagem nº 512/2006, o Vice-Governador, 
Clésio Soares de Andrade, no exercício do cargo de Governador do 
Estado, enviou a esta Casa, o projeto de lei em epígrafe, que visa 
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autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Centralina os 
imóveis que especifica. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 9/3/2006 e 
encaminhada a esta Comissão, a fim de ser examinada 
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, 
conforme estabelecem os arts. 102, 111, "a", e 188, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição sob comento de conferir a necessária 

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa fazer 
transferência de titularidade de bens públicos ao patrimônio do 
Município de Centralina, constituídos de dois terrenos urbanos 
edificados, cada um com área de 1 0.000m2 , doados pelo mesmo 
Município ao Estado, em 1979 e 1985, para a construção de unidades 
escolares, o que efetivamente veio a ocorrer. Com o advento da 
municipalização do ensino fundamental, o Município assumiu as 
Escolas São Januário e Carlos Prates, lá edificadas, ambas em pleno 
funcionamento. 

Fundamentando o projeto, esclarece o seu autor que, diante de tal 
realidade, a Superintendência Regional de Ensino de ltuiutaba sugeriu 
à Secretaria de Estado de Educação a transferência de domínio 
daqueles imóveis ao Município, que assim poderá melhor administrá-
los. A recomendação foi prontamente acolhida, com aquiescência da 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. 

A Constituição do Estado, no art. 18, exige autorização legislativa 
para alienação de bem imóvel do Estado. No âmbito 
infraconstitucional, a Lei Federal nbº 8.666, de 1993, que regulamenta 
o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações 
e contratos da administração pública, no art. 17, inciso I, impõe, além 
da referida autorização, a necessidade de existência de interesse 
público devidamente justificado. Atendendo a esse requisito, o 
parágrafo único do art. 1 º do projeto determina que os imóveis serão 
utilizados para funcionamento das referidas escolas. 

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2° da proposição 
determina que os referidos bens reverterão ao patrimônio do Estado 
se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura de 
doação, não lhes tiver sido dada a destinação prevista. 
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Conclusão 

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 3.010/2006. 

Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo 

Carneiro Leão - George Hilton - Gustavo Corrêa. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 

1.837/2004 
Comissão de Redação 

O Projeto de Resolução no 1.837/2004, de autoria da Comissão de 
Política Agropecuária e Agroindustrial, que aprova, em conformidade 
com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a 
alienação das terras devolutas 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 RESOLUÇÃO No 1.837/2004 
Aprova a alienação das terras devolutas que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o- Fica aprovada, em conformidade com o disposto no art. 62, 

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas 
especificadas no Anexo desta resolução, observada a enumeração 
dos respectivos beneficiários. 

Art. 2 o- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 5 de abril de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma 

Diniz. 
•- A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 1 o da 

Resolução no , de de de 2006) foi publicada no "Diário do Legislativo" 
de 7.4.2006. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
O Sr. Presidente despachou, em 5/4/2006, as seguintes 

comunicações: 
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Do Deputado Sávio Souza Cruz, dando ciência à Casa do 

falecimento do Sr. Salim Salum, ocorrido em 4/4/2006, em Belo 
Horizonte.(- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Mauri Torres, dando ciência à Casa do falecimento do 
Sr. José Viçoso de Araújo, ocorrido em 26/3/2006, em São Domingos 
do Prata. (- Ciente. Oficie-se.) 

Da Deputada Maria Olívia, dando ciência à Casa do falecimento de 
Thais Amaral de Castro Matos, ocorrido em 30/3/2006, em Belo 
Horizonte.(- 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 o Ten.-Cel. Jorge Luiz Soares Ribeiro por 

sua investidura no Comando do 14º Grupo de Artilharia de 
Campanha - Grupo Fernão Dias (Requerimento nº 5.955/2006, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Ten.-Cel. Guido Amin Naves pela 
excelência do trabalho desempenhado no Comando do 14º Grupo de 
Artilharia de Campanha - Grupo Fernão Dias (Requerimento nº 
5.956/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Cel. PM Hélio dos Santos Júnior por sua 
nomeação para o cargo de Comandante-Geral da PMMG 
(Requerimento nº 5.995/2006, do Deputado Antônio Andrade); 

de aplauso ao Sr. Marcos Ferreira Coelho por sua atuação em 
operação policial de grande importância para a segurança da 
sociedade mineira (Requerimento nº 6.018/2006, do Deputado 
Sargento Rodrigues); 

de congratulações com o novo Comando Operacional de Bombeiros 
Militar do Estado de Minas Gerais (Requerimento nº 6.047/2006, da 
Deputada Ana Maria Resende); 

de congratulações com o Cel. PM Márcio Martins Santana por sua 
posse no Comando da 6ª Região da Polícia Militar (Requerimento nº 
6.054/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Cel. PM José Humberto de Oliveira pelos 
serviços prestados no Comando da 6ª Região da Polícia Militar 
(Requerimento nº 6.055/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 
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de congratulações com o Cel. PM José Anísio Moura pela posse 

na Diretoria de Tecnologia da Comunicação (Requerimento nº 
6.095/2006, do Deputado Leonardo Moreira); 

de congratulações com o Cel. PM Robson Nogueira pela posse no 
cargo de Comandante da 9' RPM (Requerimento nº 6.096/2006, do 
Deputado Leonardo Moreira); 

de congratulações com o Cel. PM Cezar Romero Machado Santos 
pela posse na Corregedoria da PMMG (Requerimento nº 6.097/2006, 
do Deputado Leonardo Moreira); 

de congratulações com o Cel. PM Dâmocles Freire Júnior pela 
posse na Diretoria de Recursos Humanos da PMMG (Requerimento nº 
6.098/2006, do Deputado Leonardo Moreira); 

de congratulações com o Cel. PM Evandro Teófilo Elias pela posse 
no cargo de Comandante da 7ª RPM (Requerimento nº 6.099/2006, do 
Deputado Leonardo Moreira); 

de congratulações com a Sra. lraceniria Fernandes da Silva, 
Diretora do Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernandes, 
pelas novas instalações que abrigam o Conservatório (Requerimento 
nº 6.150/2006, do Deputado Gil Pereira); 

de congratulações com o Sindicato da Indústria da Fundição no 
Estado de Minas Gerais pelos relevantes trabalhos no ano de 2005 
(Requerimento nº 6.159/2006, do Deputado Jayro Lessa); 

de aplauso à Presidente da Fundação Newton Paiva para o 
Desenvolvimento Cultural e Social pela realização do seminário 
"Mídia, Escola & Família - Interfaces para a Mudança" (Requerimento 
nº 6.168/2006, da Deputada Vanessa Lucas); 

de aplauso ao Presidente da Associação Comercial de Minas pelo 
lançamento do livro "Caminhos da Sustentabilidade no Brasil" 
(Requerimento nº 6.169/2006, da Deputada Vanessa Lucas); 

de aplauso ao Governador do Estado pela cerimônia de entrega da 
Comenda da Paz Chico Xavier (Requerimento nº 6.172/2006, da 
Deputada Vanessa Lucas); 

de congratulações com a Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola pelos 
relevantes serviços prestados como Reitora da UFMG (Requerimento 
nº 6.180/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Sr. Ronaldo Tadêu Pena pela posse como 
Reitor da UFMG (Requerimento nº 6.181/2006, do Deputado Dalmo 
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Ribeiro Silva); 

de congratulações com o 14º Grupo de Artilharia de Campanha -
Grupo Fernão Dias pelo transcurso do 88° aniversário de sua criação 
(Requerimento nº 6.183/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de aplauso à Marcela de Almeida Carvalho Duarte pela vitória 
alcançada no Concurso Miss Minas Gerais 2006 (Requerimento nº 
6.191/2006, do Deputado Paulo Cesar). 
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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 6/4/2006 

Presidência do Deputado João Leite 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 ª Parte: 1ª Fase 

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 561 e 562/2006 
(encaminham emendas ao Projeto de Lei nº 2.920/2006 e ao Projeto 
de Lei Complementar nº 61/2005, respectivamente), do Governador 
do Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei nºs 3.159 a 3.166/2006 - Requerimentos 
nºs 6.382 a 6.394/2006 - Comunicações: Comunicação do Deputado 
Alberto Pinto Coelho - Questões de ordem; chamada para 
recomposição de quórum; inexistência de número regimental para a 
continuação dos trabalhos - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem as Deputadas e os Deputados: 
Mauri Torres - Rogério Correia - Fábio Avelar - Antônio Andrade -

E I miro Nascimento - Adalclever Lopes - Agostinho Patrús - Alencar da 
Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico 
Rafael - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval 
Ângelo - Elbe Brandão - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo 
Valadares - lvair Nogueira - Jô Moraes - João Leite - Leonardo 
Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz 
Humberto Carneiro - Maria Olívia - Marias Fernandes - Miguel Martini -
Neider Moreira - Paulo Cesar - Paulo Piau - Roberto Carvalho 
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Helvécio -
Vanessa Lucas - Weliton Prado. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - 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. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1 ª Parte 
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- A Deputada Maria Olívia, 2ª-Secretária "ad hoc", procede à leitura 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Correspondência 
- O Deputado Antônio Andrade, 1 º-Secretário, lê a seguinte 

correspondência: 
MENSAGEM Nº 561/2006 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia 

Assembléia Legislativa, emenda ao Projeto de Lei nº 2.920/2006, que 
altera o art. 8º da Lei nº 9.266, de 18 de setembro de 1986, e o Anexo 
XLII da Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de 1998, que estabelece as 
tabelas de vencimento básico para as carreiras de Procurador do 
Estado e de Advogado Autárquico, de que tratam a Lei Complementar 
nº 81, de 2004, e dá outras providências. 

A presente proposição resulta de demanda da Advocacia-Geral do 
Estado de Minas Gerais e de seus respectivos servidores. 

O projeto apresenta a tabela de vencimento básico de Procurador do 
Estado, que incorpora a verba de representação prevista no art. 38 da 
Lei Complementar nº 38, de 1993, bem como o Adicional de Atividade 
Específica, de que trata o art. 33 da Lei no 11.711, de 1994, a 
Gratificação de Atividade Institucional Autônoma - GAlA - a que se 
refere o art. 2º da Lei Delegada nº 46, de 2000 e, ainda, a Vantagem 
Temporária lncorporável- VTI, de que trata a Lei nº 15.787, de 2005. 

O projeto apresenta também a incorporação das vantagens 
supracitadas ao vencimento básico dos cargos de provimento em 
comissão do Quadro Específico de Pessoal da Advocacia-Geral do 
Estado de que tratam os artigos 81 e 82 da Lei Complementar nº 30, 
de 1993, publicando nova tabela de vencimento básico para os cargos 
em questão. 

Pelo exposto, verifica-se que a proposta em discussão representa a 
concreta intenção do Governo do Estado de promover a valorização 
de seus servidores, em especial dos integrantes do quadro de pessoal 
do Advocacia-Geral do Estado, bem como de fornecer à máquina 
pública condições adequadas de funcionamento, proporcionando a 
prestação de serviços públicos com maior qualidade e eficiência. 
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Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à 

consideração dos seus nobres pares a presente proposta de emendas 
ao Projeto de Lei 2.920. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado. 
- A emenda será publicada em outra edição. 
- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 2.920/2006. Publicada, fica a 

mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição 
em ordem do dia. 

MENSAGEM Nº 562/2006 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia 

Assembléia Legislativa, Emenda Substitutiva ao Projeto de Lei 
Complementar nº 61/05, que estabelece a tabela de vencimento 
básico da carreira de Defensor Público, fixa os valores da 
remuneração dos cargos de Defensor Público-Geral, Subdenfensor 
Público-Geral e Corregedor-Geral, de que tratam os arts. 143 e 144 da 
Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, e dá outras 
providências. 

A presente proposição resulta de demanda da Defensoria Pública do 
Estado de Minas Gerais e de seus respectivos servidores. 

O projeto apresenta a tabela de vencimento de Defensor Público, 
que incorpora a verba de representação prevista no art. 38 da Lei 
Complementar 38/1993, bem como o Adicional de Atividade 
Específica, de que trata o art. 33 da Lei no 11.711/1994, a Gratificação 
de Atividade Institucional Autônoma - GAlA - a que se refere o art. 2º 
da Lei Delegada nº 46/2000 e, ainda, a Vantagem Temporária 
lncorporável - VTI, de que trata a Lei nº 15.787/2005. 

Também foram fixados novos valores para a retribuição mensal do 
Defensor Público-Geral, Subdenfensor Público-Geral e Corregedor-
Geral, composto das parcelas de vencimento e de representação em 
partes iguais. 

A fim de assegurar o bom funcionamento da Defensoria Pública são 
necessárias adequações em sua estrutura e a criação de um cargo de 
Diretor 11 e quatro cargos de Diretor I, ambos de recrutamento amplo, 
bem como oito funções gratificadas de Coordenador de Área, sete 
funções gratificadas de Gerente de Área, quinze funções gratificadas 
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de Coordenador Regional da Defensoria Pública do Estado e cinco 
funções gratificadas de Coordenador da Defensoria Pública do 
Estado. 

Pelo exposto, verifica-se que a proposta em discussão representa a 
concreta intenção do Governo do Estado de promover a valorização 
de seus servidores, em especial dos integrantes da carreira de 
Defensor Público, bem como de fornecer à máquina pública condições 
adequadas de funcionamento, proporcionando a prestação de 
serviços públicos com maior qualidade e eficiência. 

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

Aécio Neves, Governador do Estado. 
EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 61/2005 

Estabelece a tabela de vencimento básico da carreira de Defensor 
Público, fixa os valores da remuneração dos cargos de Defensor 
Público-Geral, Subdefensor Público-Geral e Corregedor-Geral, de que 
tratam os arts. 143 e 144 da Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro 
de 2003, e dá outras providências. 

Art. 1 º - A tabela de vencimento básico da carreira de Defensor 
Público, de que trata a Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 
2003, é a constante no Anexo I. 

Parágrafo único - A tabela de que trata o art. 1 º entra em vigor em 1 º 
de janeiro de 2006. 

Art. 2º - O ocupante de cargo da carreira de Defensor Público 
cumprirá carga horária de trabalho de quarenta horas semanais ou 
regime de plantão na forma disciplinada por ato do Defensor Público-
Geral. 

Art. 3° - Ficam incorporados aos valores da tabela de vencimento 
básico dos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, 
detentores de função pública e inativos da carreira de Defensor 
Público, de que trata a Lei Complementar nº 65, de 2003, os valores 
correspondentes, na data de publicação desta lei, às seguintes 
vantagens: 

I - a verba de representação de que trata o art. 38 da Lei 
Complementar nº 30, de 1 O de agosto de 1993; 

li - o Adicional de Atividade Específica, de que trata o art. 33 da Lei 
no 11.711 de 23 de dezembro de 1994; 
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111 - a Gratificação de Atividade Institucional Autônoma - GAlA -

de que trata o art. 2º da Lei Delegada nº 46, de 28 de julho de 2000. 
IV- a Vantagem Temporária lncorporável - VTI, de que trata a Lei nº 

15.787 de 27 de outubro de 2005. 
§ 1 º - Os valores da tabela de vencimento básico de que trata o art. 

1 ºcompreendem a incorporação a que se refere o "caput". 
§ 2º - Em decorrência da incorporação integral da Vantagem 

Temporária lncorporável - VTI nos termos do inciso IV deste artigo os 
servidores a que se refere o "caput" deixam de fazer jus a sua 
percepção. 

Art. 4° - Ficam incorporados ao valor do vencimento básico dos 
servidores não referidos no artigo anterior, que percebam as 
vantagens a que se referem os incisos I a 111 do art. 3º, os valores 
correspondentes, na data de publicação desta lei, às vantagens 
retromencionadas. 

Art. 5º - Em decorrência das incorporações de que tratam os artigos 
3º e 4º ficam extintas as seguintes vantagens: 

I - a verba de representação de que trata o art. 38 da Lei 
Complementar nº 30, de 1 O de agosto de 1993; 

11 - o Adicional de Atividade Específica, de que trata o art. 33 da Lei 
no 11.711 de 23 de dezembro de 1994; 

111 - a Gratificação de Atividade Institucional Autônoma - GAlA - de 
que trata o art. 2º da Lei Delegada nº 46, de 28 de julho de 2000. 

Art. 6º - A retribuição mensal do cargo de Defensor Público-Geral, a 
que se refere o art. 144 da Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro 
de 2003, composta de vencimento e representação, em partes iguais, 
é a constante no Anexo li desta Lei Complementar, retroativa a 1 º de 
janeiro de 2006. 

§ 1 º - Sobre a parcela referente ao vencimento do cargo de Defensor 
Público-Geral não incide nenhuma gratificação, exceto o adicional por 
tempo de serviço adquirido. 

§ 2º - A parcela correspondente à representação não serve de base 
de cálculo de quaisquer vantagens e exclui a percepção de outras 
parcelas remuneratórias de qualquer natureza. 

Art. 7º - A retribuição mensal dos cargos de Subdefensor Público-
Geral e Corregedor-Geral, a que se refere o art. 143 da Lei 
Complementar nº 65, de 2003, composta de vencimento e 



601 
representação, em partes iguais, é a constante no Anexo 11 desta 
Lei Complementar, ficando extinta a vinculação prevista nos incisos I e 
li do mesmo artigo, retroativa a 1 ºde janeiro de 2006. 

§ 1 º - Sobre a parcela referente ao vencimento dos cargos de 
Subdefensor Público-Geral e Corregedor-Geral, não incide nenhuma 
gratificação, exceto o adicional por tempo de serviço adquirido. 

§ 2º - A parcela correspondente à representação não serve de base 
de cálculo de quaisquer vantagens e exclui a percepção de outras 
parcelas remuneratórias de qualquer natureza. 

Art. 8º - Ficam criados no Quadro Especial de cargos de provimento 
em comissão da Administração Direta do Poder Executivo, a que se 
refere o art. 1 ºda Lei Delegada n.º 108, de 29 de janeiro de 2003, os 
seguintes cargos: 

I - um cargo de Diretor 11, código MG-05, símbolo DR-05, de 
recrutamento amplo; e 

11 - quatro cargos de Diretor I, código MG-06, símbolo DR-06, de 
recrutamento amplo. 

Parágrafo único - A identificação e a lotação dos cargos de que trata 
este artigo serão estabelecidas em decreto. 

Art. 9º - Ficam criadas as seguintes funções gratificadas, no âmbito 
da Administração Direta do Poder Executivo Estadual: 

I - oito funções gratificadas de Coordenador de Área, com valor 
correspondente a R$493,34 (quatrocentos e noventa e três reais e 
trinta e quatro centavos); e 

li - sete funções gratificadas de Gerente de Área, de que trata o art. 
1 O da Lei Delegada n.º 108, de 2003, com valor correspondente a 
R$822,24 (oitocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos); 

Parágrafo único - Aplicam-se às funções gratificadas criadas pelos 
incisos I e li deste artigo as seguintes disposições: 

I - a designação para o seu exercício se dará por ato do Defensor 
Público-Geral; 

11 - serão exercidas por servidores efetivos, com nível médio e 
superior de escolaridade, respectivamente; 

111 - não constituirão base de cálculo de qualquer outra vantagem 
remuneratória, salvo a decorrente do adicional por tempo de serviço 
adquirido até a data da promulgação da Emenda à Constituição nº 19, 
de 4 de junho de 1998, e nem se incorporarão, para qualquer efeito, à 
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remuneração do servidor; 

IV - serão pagas cumulativamente à remuneração do cargo efetivo 
do servidor designado para exercê-la; e 

V - as funções gratificadas criadas neste artigo terão suas 
identificações e destinações fixadas em decreto. 

Art. 1 O - Ficam criadas no âmbito da Defensoria Pública do Estado: 
I - quinze funções gratificadas de Coordenador Regional da 

Defensoria Pública do Estado, com valor correspondente a R$822,24 
(oitocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos); 

11 - cinco funções gratificadas de Coordenador da Defensoria Pública 
do Estado, com valor correspondente a R$822,24 (oitocentos e vinte e 
dois reais e vinte e quatro centavos). 

§ 1 º-As funções gratificadas a que se referem os incisos I e li deste 
artigo serão ocupadas, exclusivamente, por servidores integrantes da 
carreira de Defensor Público. 

§ 2º - A designação para o exercício das funções de que trata esse 
artigo se dará por ato do Defensor Público-Geral. 

§ 3º - A gratificação a que se refere esse artigo não integrará a base 
de cálculo de qualquer outra vantagem remuneratória, salvo a 
decorrente do adicional por tempo de serviço adquirido até a data da 
promulgação da Emenda à Constituição nº 19, de 4 de junho de 1998, 
e nem se incorporará, para qualquer efeito, à remuneração do 
servidor. 

§ 4º - A gratificação a que se refere esse artigo será paga 
cumulativamente à remuneração do cargo efetivo do servidor 
designado para seu exercício. 

§ 5º - As funções gratificadas criadas nesse artigo serão 
identificadas por decreto. 

Art. 11 - O valor das funções gratificadas criadas pelo art. 7º da Lei 
Complementar nº 87, de 12 de janeiro de 2006, passa a ser fixado em 
R$822,24 (oitocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), 
ficando extinta a vinculação prevista no mencionado artigo. 

Art. 12 - O art. 6º da Lei Complementar nº 65, de 2003, alterado pelo 
art. 1 º da Lei Complementar nº 87, de 2006 passa a vigorar com a 
seguinte alteração: 

"Art. 6º- ( ... ) 
f) Superintendência de Gestão da Informática: 



1 - Diretoria de Desenvolvimento de Programas; 
2- Diretoria de Suporte Técnico e Administração de Rede; e 
3 - Diretoria de Gestão da Informação. 
g) Superintendência de Gestão Jurídica: 
1 - Diretoria de Gestão de Direito Privado; 
2 - Diretoria de Gestão de Direito Público; 
3- Diretoria de Assistência Pericial; 
4 - Diretoria de Estatística. 
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Parágrafo único - As competências e descrições das unidades a que 
se referem este artigo, serão estabelecidas em decreto. 

Art. 13 - Para a execução desta Lei Complementar, fica o Poder 
Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de até 
R$870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais), observado o disposto 
na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 15 - Ficam revogados: 
I - o art. 38 da Lei Complementar nº 30, de 1 O de agosto de 1993; 
li -o art. 33 da Lei no 11.711, de 23 de dezembro de 1994; 
111- o art. 2° da Lei Delegada nº 46, de 28 de julho de 2000; 
IV - os arts. 13 e 49 e o item 1.2 do Anexo I da Lei Complementar nº 

81, de 08 de agosto de 2004. 
Anexo I 

(a que se refere o art. 1 º da Lei Complementar nº ............. de ........... . 
de 2006) 

*- A tabela referente ao Vencimento Básico da Carreira de Defensor 
Público - Carga Horária: 40 Horas foi publicada no "Diário do 
Legislativo" de 8.4.2006. 

*- A tabela referente ao Anexo 11 (a que se referem os arts. 7º e 8º 
da Lei Complementar nº , de de de 2006) foi publicada no "Diário do 
Legislativo" de 8.4.2006. 

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei Complementar nº 61/2005. 
Publicada, fica a mensagem em poder da Mesa, aguardando a 
inclusão em ordem do dia. 

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. 
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 

proposições: 
PROJETO DE LEI Nº 3.159/2006 

Declara de utilidade pública a Associação Desportiva Juiz de Fora -
ADJF -,com sede nesse Município. 

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

Juiz de Fora- ADJF -, com sede nesse Município. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 6 de abril de 2006. 
Biel Rocha 
Justificação: A Associação Desportiva Juiz de Fora - ADJF -, 

sociedade civil sem fins lucrativos, não tem caráter político-partidário, 
religioso, ideológico ou racial. Tem como finalidade proporcionar a 
seus associados assistência social, cultural, recreativa, desportiva e 
jurídica. 

- 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 3.160/2006 
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de 

Engenheiro Navarro. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Engenheiro Navarro o imóvel constituído por terreno com área de 
2.520m2 (dois mil e quinhentos metros quadrados), localizado nesse 
Município, conforme registro sob o nº 98.749, a fls. 125, v, do Livro 3K, 
no Cartório de Registros e Imóveis da Comarca de Bocaiúva. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à 
construção de praça de eventos culturais e biblioteca pública 
municipal. 

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, decorrido o prazo de três anos do registro da escritura 
pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista no artigo 
anterior. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 6 de abril de 2006. 
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Carlos Pimenta 
Justificação: No imóvel objeto da doação funcionava a Escola 

Estadual Eva Adeilda, mas, há muito tempo, está ocioso e em 
condições precárias de conservação. 

Valendo-se disso, o Prefeito Municipal de Engenheiro Navarro 
pretende incorporá-lo ao patrimônio do Município para ali implantar 
dois importantes projetos: uma praça para a realização de eventos 
culturais e uma biblioteca pública municipal, que, há muito tempo, vêm 
sendo reivindicadas pelos munícipes. 

Em vista da relevância de que se reveste a doação, contamos com o 
apoio dos colegas parlamentares à aprovação do projeto que pretende 
formalizá-la. 

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

PROJETO DE LEI N°3.161/2006 
Declara de utilidade pública a Associação da Pastoral da Moradia 

Santo Antônio- APMSA -, com sede no Município de Cruzília. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica declarada de utilidade pública a Associação da Pastoral 

da Moradia Santo Antônio - APMSA -, com sede no Município de 
Cruzília. 

Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 6 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A Associação da Pastoral da Moradia Santo Antônio -

APMSA -, como sociedade civil sem fins lucrativos e de caráter 
assistencial, objetiva prestar auxílio às pessoas carentes do Município 
de Cruzília, na construção e na reforma de moradias. 

Para tanto, a entidade desenvolve atividades de reconhecido 
interesse público, organizando e celebrando parcerias com o poder 
público, com a iniciativa privada e com outros apoiadores, zelando 
pelo conforto e pela dignidade da população carente de Cruzília. 

Fundada em 21/2/2002, a referida entidade cumpre todos os 
requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de 
utilidade pública. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 



606 
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 3.162/2006 
Declara de utilidade pública a Associação Novo Caminho - Anoc -, 

com sede no Município de Boa Esperança. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Novo 

Caminho- Anoc -,com sede no Município de Boa Esperança. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 6 de abril de 2006. 
Dilzon Melo 
Justificação: A Associação Novo Caminho - Anoc - é uma entidade 

jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos. Tem como finalidade 
prestar assistência às famílias, às mães, às crianças, aos 
adolescentes, jovens e idosos, de modo a satisfazer suas 
necessidades básicas de vestuário, alimentação, educação, saúde e 
higiene, visando a igualdade e a universalização de direitos, sem 
discriminação de raça, cor, sexo, condição social, credo político ou 
religioso, mantendo, para isso, se possível, instalações adequadas 
para acolhê-los; promover atividades esportivas e recreativas e 
eventos culturais; promover campanhas de caráter educativo, de 
prevenção e recuperação de dependentes de drogas lícitas e ilícitas, 
visando a reintegração das pessoas à família e à sociedade; prestar 
serviços assistenciais de caráter educacional que contribuam para o 
enriquecimento do processo de educação e aprendizagem de jovens e 
adultos, incluindo alfabetização, qualificação profissional, promoção 
da integração no mercado de trabalho, reforço escolar e assistência à 
primeira infância, através da manutenção de escolas e creches; 
manter parceria com organizações governamentais e não 
governamentais das esferas municipal, estadual, federal e 
internacional, visando a cooperação para a prestação de serviços de 
assistência social, que promovam a dignidade humana e a superação 
das desigualdades sociais; prestar serviço de assistência médica, 
psicológica e odontológica; prestar serviço de fomento à geração de 
renda para as famílias carentes; promover ações educativas de 
preservação e proteção ao meio ambiente, visando a promoção do 
desenvolvimento local sustentável; manter e executar serviços de 
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comunicação de jornal, rádio e televisão comunitários. 

A Associação funciona regularmente e tem diretoria composta por 
pessoas idôneas e que não recebem nenhuma remuneração pelo 
exercício de seus cargos. Reconhecê-la como de utilidade pública 
estadual irá proporcionar condições para a dinamização de suas 
atividades e a concretização de todos os seus objetivos. 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 Nº 3.163/2006 
Declara de utilidade pública o Grupo Educação Ética e Cidadania -

Geec -, com sede no Município de Divinópolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarada de utilidade pública o Grupo Educação Ética 

e Cidadania- Geec -, com sede no Município de Divinópolis. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 6 de abril de 2006. 
Domingos Sávio 
Justificação: O Grupo Educação Ética e Cidadania - Geec -, com 

sede no Município de Divinópolis, é uma entidade civil sem fins 
lucrativos e tem como finalidade precípua promover a educação, a 
ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia, a 
alteridade e outros valores universais; a cultura humanista e 
espiritualista, no seu sentido científico, filosófico e ético, de forma anti-
sectária, fraterna e solidária, demonstrando sua inter-relação e 
interdependência com a cultura geral. 

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de um ano e sua 
diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo 
exercício de suas funções. Visto que a entidade desenvolve um 
trabalho social, torna-se justo declará-la de utilidade pública estadual. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação 
dessa proposição. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, 
ele o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.164/2006 

Declara de utilidade pública o Projeto Comunitário Nova Canaã, com 
sede no Municípo de Montes Claros. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Comunitário 

Nova Canaã, com sede no Município de Montes Claros. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 6 de abril de 2006. 
Gil Pereira 
Justificação: o Projeto Comunitário Nova Canaã, pessoa jurídica de 

direito privado, sem fins lucrativos, tem por finalidade precípua 
trabalhar pelo desenvolvimento sócio-econômico da população de sua 
área de atuação, pela melhoria de suas condições de vida e pelo bem-
estar social da região. 

- 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. 

PROJETO DE LEI Nº 3.165/2006 
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Antônio e Maria 

Geny Barbosa, com sede no Município de Juiz de Fora. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária 

Antônio e Maria Geny Barbosa, com sede no Município de Juiz de 
Fora. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Salas das Reuniões, 6 de abril de 2006. 
Sebastião Helvécio 
Justificação: A Creche Comunitária Antônio e Maria Geny Barbosaé 

uma entidade sem fins lucrativos, em funcionamento desde 3/9/2002, 
que tem como finalidade o atendimento de crianças carentes, em 
horário integral, oferecendo educação infantil de qualidade, quatro 
refeições diárias, ambiente escolar com valorização da integridade do 
aluno, e proporcionando condições para a integração social dos 
menores. 

A Creche Comunitária Antônio e Maria Geny Barbosa apresenta os 
requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, razão pela 
qual esperamos a anuência dos nobres colegas ao título declaratório 
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proposto. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.166/2006 
Dá denominação à ponte localizada na estrada que liga o Km 22 da 

BR-153 ao Distrito de Aparecida de Minas, no Município de Frutal. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica denominada Ponte do Doro a ponte localizada na 

estrada que liga o Km 22 da BR-153 ao Distrito de Aparecida de 
Minas, no Município de Frutal. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 6 de abril de 2006. 
Zé Maia 
Justificação: A lei determina que, para a denominação de 

estabelecimentos, instituições e próprios do Estado, só podem ser 
escolhidos nomes de pessoas falecidas que se tenham destacado por 
notórias qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade. O 
preceito legal foi respeitado na apresentação deste projeto de lei, 
quando da indicação do homenageado. 

Homem íntegro e cidadão de destaque, sua presença na 
comunidade frutalense sempre foi marcada por forte vocação para 
servir ao próximo com desprendimento e altruísmo. Admirado por 
todos os que com ele conviveram, seu cognome, "Doro", está 
definitivamente ligado à história do Município de Frutal. 

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

REQUERIMENTOS 
Nº 6.382/2006, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita 

seja formulado voto de congratulações com a Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig - por seus 20 anos de 
fundação. (-À Comissão de Educação.) 

N2 6.383/2006, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja 
formulada manifestação de aplauso ao Sr. Aloysio de Andrade Faria 
pela doação de recursos para a reconstrução do Hospital Carlos 
Chagas, da UFMG. (-À Comissão de Saúde.) 
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Nº 6.384/2006, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja 

formulado voto de congratulações com a comunidade de São João 
del-Rei pela escolha desse Município como Capital Nacional da 
Cultura de 2007. (-À Comissão de Cultura.) 

Nº 6.385/2006, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Francisco Pedalino Costa 
pelo trabalho desenvolvido no cargo de Diretor-Geral da Imprensa 
Oficial do Estado.(- À Comissão de Transporte.) 

Nº 6.386/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja 
formulada manifestação de aplauso ao Sindicato dos Auxiliares de 
Administração Escolar do Estado de Minas Gerais - Saae-MG - por 
seus 25 anos de existência. (- À Comissão de Educação.) 

Nº 6.387/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja 
formulada manifestação de aplauso ao Exército brasileiro pela 
passagem do Dia do Exército. (-À Comissão de Segurança Pública.) 

Nº 6.388/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja 
formulada manifestação de aplauso ao jornal "Super Notícia" pela 
liderança de tiragem no Estado.(- À Comissão de Transporte.) 

Nº 6.389/2006, do Deputado Gil Pereira, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com os Diretores, Professores e 
alunos da Escola Estadual de Educação Especial Abdias Dias de 
Souza, de Montes Claros, pela comemoração dos 15 anos de sua 
criação.(- À Comissão de Educação.) 

Nº 6.390/2006, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. José Nogueira Soares 
Nunes, Presidente da Associação Mineira de Supermercados do 
Estado de Minas Gerais, pela eleição da Diretoria para o biênio 
2006/2007. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente 
pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se ao Requerimento nº 
6.371/2006 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.) 

Nº 6.391/2006, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. José Nogueira Soares 
Nunes, Presidente da Associação Mineira de Supermercados do 
Estado de Minas Gerais, pelos 35 anos de fundação dessa 
Associação. (-À Comissão de Turismo.) 

Nº 6.392/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Gerente de Serviço da Gerência de Alienação de 
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Imóveis da CEF com vistas a que sejam tomadas providências 
urgentes com relação a denúncias apresentadas em reunião dessa 
Comissão, em 28/3/2006, por moradores de conjuntos residenciais do 
Programa de Arrendamento Residencial do Município de Contagem. (-
À Comissão de Defesa do Consumidor.) 

Nº 6.393/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça do Estado com vistas 
a que sejam tomadas providências urgentes com relação a agressão e 
apreensão irregular de crianças e adolescentes no interior da Escola 
Municipal Prol. Daniel Alvarenga, nesta Capital, cometidas por 
Policiais Militares. 

Nº 6.394/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que 
sejam tomadas providências para apurar agressão e apreensão 
irregular de crianças e adolescentes no interior da Escola Municipal 
Prol. Daniel Alvarenga, nesta Capital, cometidas por Policiais 
Militares. (- Distribuidos à Comissão de Segurança Pública.) 

Comunicações 
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Alberto 

Pinto Coelho. 
Questões de Ordem 

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, peço encerramento 
de plano da reunião, pois não há quórum para prossegui-la. 

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, temos questões 
importantes para leitura e votação, solicito, cumprindo o Regimento 
Interno, seja feita recomposição de quórum. 

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Antônio Andrade) - (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente- De acordo com o art. 257 do Regimento Interno, a 

Presidência pode fazer a verificação de quórum de plano ou por 
chamada e foi o que fez. Responderam a chamada 21 Deputados. 
Portanto, não há quórum para a continuação dos trabalhos. 

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

Deputadas e os Deputados para a reunião especial de logo mais, às 



20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a 
reunião. 
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ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 5/4/2006 

Presidência do Deputado Mau ri Torres 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 ª Parte: Ata - Suspensão e 

reabertura da reunião - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1 ª Fase: Despacho 
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Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé 
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Abertura 

O Sr. Presidente (Deputado Mau ri Torres) - Às 9h11 min, 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. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1ª Parte 
Ata 

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2º-Secretário, procede à leitura 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 30 

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

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

2ª Parte (Ordem do Dia) 
1 ªFase 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a 
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 1' Fase, com a 
discussão e a votação de pareceres e a votação de requerimentos. 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente- Requerimento do Deputado Jayro Lessa e outros, 

solicitando a retirada de tramitação da Emenda nº 1 à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 67/2004. A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do 
Regimento Interno. A Presidência informa ao Plenário que, com a 
retirada da Emenda nº 1, do Deputado Jayro Lessa e outros, a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 67/2004 já se encontra em 
condições de ser apreciada pelo Plenário. Assim, a Presidência avoca 
a proposição para inclusão na ordem do dia. 

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

Resolução nº 2.285/2005, da Comissão de Política Agropecuária, que 
aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da 
Constituição do Estado, a alienação da terra devoluta que especifica. 
Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
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discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. À sanção. 

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.357/2005, do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a oferecer 
garantia ou contragarantia à Companhia Energética de Minas Gerais -
Cemig - e às suas subsidiárias integrais, mediante alteração da Lei nº 
8.655, de 1984. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À sanção. 

2ª Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a 

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

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 25 

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação 
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos 
trabalhos. 

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

Questões de Ordem 
O Deputado Fahim Sawan - Sr. Presidente, agradeço-lhe conceder-

me a palavra. Trago, neste momento, uma denúncia muito grave 
relativa ao que ocorre na saúde pública em minha cidade, Uberaba. Já 
ocupei a tribuna desta Casa algumas vezes, realizei algumas 
audiências públicas em que foram convidadas autoridades de 
Uberaba, do Estado e da Federação, para tratar da questão da 
dengue. Participamos na semana passada, na Faculdade de Medicina 
do Triângulo Mineiro, de reunião para tratar do problema da dengue 
em Uberaba. 

Sr. Presidente, hoje, neste momento, está sendo enterrada mais 
uma vítima de dengue hemorrágica na cidade de Uberaba. Já são 
quatro casos comprovados em minha cidade de morte por dengue. 
Não sei quantas mortes teremos de suportar para que as autoridades 
públicas locais entendam a necessidade e a importância de prevenção 



615 
em saúde. Não sei a que ponto chegaremos para que parem de 
camuflar números, cessem de maquiar resultados, deixem de 
disfarçar dizendo que não está acontecendo nada. 

Hoje, Sr. Presidente, existem em minha cidade de 20 a 30 mil 
pessoas com dengue, o que representa quase 10% de sua população. 
Não existe uma rua em que não haja vários casos da doença. Não 
existe uma família que não tenha alguém contaminado. E as 
autoridades continuam dizendo que as coisas estão sob controle. 

Sr. Presidente, há algum tempo ocupei a tribuna para denunciar o 
falecimento de uma senhora de, aproximadamente, 50 anos. Havia 
suspeita de dengue, mas disseram que ela era diabética, hipertensa, e 
que a dengue foi apenas um complicador que lhe causou a morte. 

Hoje, Sr. Presidente, trata-se de uma pessoa de 26 anos, de uma 
advogada, formada pela Universidade de Uberaba, jogadora da Liga 
Estadual de Basquete de Minas Gerais, que atuava no Sírio-Libanês 
de Uberaba há 1 O anos. Ela percorreu um calvário para conseguir 
atendimento, pois, além de não fazerem o diagnóstico correto, não 
existe tratamento adequado. 

Alertamos para a verdadeira pandemia de dengue que se instalou 
em Uberaba. Temos de tomar providências urgentes para que isso 
não volte a acontecer no ano que vem em razão das ações 
descontinuadas da saúde. 

A infestação do mosquito da dengue em Uberaba ocorre há mais de 
seis anos. Isso vinha sendo mantido em controle, porque ações 
efetivas eram tomadas, porque sabíamos que isso poderia ocorrer a 
qualquer momento. Mobilizavam os agentes de saúde, o Programa de 
Saúde da Família - PSF -, o Corpo de Bombeiros, as escolas, enfim, 
toda a população. Quando essas ações deixaram de ser feitas, a 
coisa piorou. As coisas ficaram paradas um ano em Uberaba. Durante 
um ano, ficou parada a saúde pública de Uberaba; por isso colhemos 
hoje essa epidemia, com mortes. Estou encaminhando um documento 
ao Ministério Público da saúde, aos Promotores da saúde, para que 
tomem providências urgentes. Não é possível continuar assim. 
Quantas mortes mais vamos ter? 

Quero me solidarizar com a família dessa moça que está sendo 
enterrada às 1 O horas. Peço medidas urgentes ao Ministério Público. 
Que se faça uma intervenção, que se coloque na cabeça das 
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autoridades municipais, principalmente as da área da saúde, essa 
urgência. É preciso essa tomada de decisões, porque vieram a uma 
audiência pública dizer que a situação estava sob controle em 
Uberaba. Não têm condições de dar o atendimento necessário, de 
tomar as medidas cabíveis para conter as mortes em decorrência da 
dengue hemorrágica. 

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, a dengue é uma doença 
muito séria e pode matar. Hoje há um grande problema não só em 
Uberaba, mas em todo o Triângulo Mineiro. Em Uberlândia, há 
também uma grande epidemia de dengue, bem como em ltuiutaba e 
outras cidades. O grande problema é a descontinuidade do programa. 
Há uma coisa que precisa acabar em todos os Municípios. Terminada 
a eleição, os agentes são dispensados. O grupo político que ganha as 
eleições demite todos os agentes, que fizeram cursos, que foram 
preparados, capacitados para combater a dengue. O poder público 
gasta muito dinheiro na qualificação deles. Mandam esses agentes 
embora e contratam outros, que, na realidade, são cabos eleitorais, 
agentes políticos, indicados pelo grupo da administração que ganhou 
as eleições ou pelos Vereadores. Muitas vezes, esses agentes são 
despreparados. Os responsáveis são totalmente despreparados. 
Muitos são retirados para realizarem outras atividades. Na minha 
avaliação, são atividades criminosas. A população pode achar que 
estão combatendo o foco, mas, na realidade, não estão. Muitas 
cidades estão fazendo os mutirões pela cidade limpa. Pegam todos os 
agentes para tirar entulhos, caixas d'água, garrafas. Fazem serviços 
que, de certa forma, ajudam a combater o foco, mas não resolvem o 
problema. Combatem muito mais os escorpiões e os ratos, a 
hantavirose, do que o foco do mosquito. Isso é serviço da Secretaria 
de Serviços Urbanos, não dos agentes. Estes têm de trabalhar pelo 
zoneamento, fazendo visitas às residências, conhecendo a realidade 
da região, conhecendo terrenos que não são cuidados. O grande 
problema é a falta de continuidade e as mudanças que são realizadas 
pelo poder público municipal. Em Uberlândia, já faleceram várias 
pessoas com suspeita de dengue hemorrágica. Há um grande caos no 
sistema de saúde. Vemos que as autoridades estão totalmente 
despreparadas para resolver o problema. 

Quero, de certa forma, "parabenizar", entre aspas, o Deputado 
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Fahim Sawan, porque apresentei um requerimento à Comissão de 
Saúde para discutir a dengue nas cidades de Uberaba e Uberlândia, 
mas infelizmente não foi aprovado. 

Infelizmente, o requerimento não foi aprovado, e por quê? Porque 
eles disseram que o assunto já tinha sido discutido em Belo Horizonte 
e que não havia necessidade. Discutir o problema de uma grande 
epidemia no Triângulo Mineiro não deve nos cansar. Temos de 
discuti-lo quantas vezes forem necessárias, pois esse é um sério 
problema, e, infelizmente, as autoridades públicas, em vários 
Municípios, estão totalmente despreparadas. Aliás, o coordenador da 
dengue do governo do Estado visitou a região do Triângulo Mineiro, e 
também esteve lá o coordenador nacional do Ministério da Saúde. A 
que conclusão eles chegaram? Realmente, o problema foi falta de 
trabalho de campo, falta de visita; não zonearam e tiraram os agentes 
para realizar outras funções. Esse foi o grande problema, porque a 
situação estava, em parte, controlada. Baixaram a guarda, e, 
infelizmente, surgiu essa grande epidemia. Apresentarei novamente o 
requerimento, para que realizemos quantas audiências públicas forem 
necessárias, a fim de discutirmos esse grave problema. Agora, a 
temperatura, no outono, baixará, devendo diminuir o número de 
pessoas doentes, o que é natural. No ano que vem, se não houver 
agora um combate, poderá haver uma epidemia muito maior e a morte 
de um grande número de pessoas, porque o ovo é danado. Sr. 
Presidente, quero dizer que ele pode ficar 500 dias, quase dois anos, 
e, se cair um pingo d'água, ele eclode, e o mosquito nasce. Então, o 
ovo fica por dois anos, e temos de combater o foco do mosquito. 

Terminando, Sr. Presidente, quero só mencionar a questão do 
fumacê. Muitas pessoas dizem que não fazem corretamente o 
fumacê. Ele ajuda, mas não resolve. O que resolve é o trabalho de 
campo e o educativo, conscientizando a população. 

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

Valadares, solicitando que o Projeto de Lei nº 3.063/2006 seja 
apreciado em 1 º lugar, entre os projetos da pauta. Em votação, o 
requerimento. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
Weliton Prado. 

O Deputado Weliton Prado- Solicito cópia do projeto. Sr. Presidente, 
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o Projeto de Lei nº 3.063, de 2006, do governo do Estado, autoriza 
o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do 
Brasil S.A., destinado à execução do Programa de Melhoria de 
Ligações e Acessos Rodoviários no Vale do Rio Doce. O projeto tem 
um grande alcance social, e tomo a liberdade de tornar público para a 
população de Minas Gerais a mensagem enviada a esta Casa. O 
projeto de lei autoriza o Poder Executivo a contratar com o Banco do 
Brasil operação de crédito até o limite de ~6.250.000.000,00, bem 
como a oferecer garantias para a respectiva operação. (- Lê:) 

"Esta operação de crédito é destinada ao financiamento do 
Programa de Melhoria de Ligações e Acessos Rodoviários no Vale do 
Rio Doce, componente do Projeto Estruturador de Pavimentação de 
Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios. 

O objetivo deste programa é a execução de um conjunto de 
intervenções com vistas à expansão e adequação da rede rodoviária 
na porção territorial da Bacia do Rio Doce, providência que facilitará a 
mobilidade dos habitantes e reduzirá os custos de transporte de 
cargas e passageiros. 

Os procedimentos legais necessários para a efetivação da presente 
proposta foram todos observados." 

O projeto foi discutido na Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária e, como disse, tem um grande alcance social. Se 
pensarmos em desenvolvimento do nosso país, observaremos que é 
muito importante investirmos em estradas. O maior crime cometido 
durante o período obscuro da ditadura militar no Brasil, o grande 
problema foi justamente a desativação das ferrovias, o meio de 
transporte mais barato, pois tinha a possibilidade de levar um grande 
número de cargas - aliás, seguindo os interesses do capital 
estrangeiro e das multinacionais. 

Essas empresas teriam interesse em explorar as peças de 
caminhões e os veículos, além de desativar as ferrovias. Precisamos 
garantir rodovias em bom estado de conservação, com ampliação do 
seu número. Por meio do Pró-Acesso, precisa ser viabilizada a ligação 
de um município ao outro. Além disso, precisamos dos portos e de 
toda infra-estrutura que permitam aos produtores escoarem sua 
produção. Há dados que mostram que nosso problema é grande, e o 
Deputado Marias Fernandes sabe muito bem disso, pois conhece a 



619 
situação do homem do campo e da agricultura. Se formos 
comparar o percentual de safra que é perdido em razão das péssimas 
condições das estradas, ou mesmo por estas não existirem, 
perceberemos que aumenta muito o custo do produto final que chega 
à mesa do consumidor. 

É muito importante que, de uma vez por todas, para garantir o 
desenvolvimento do nosso país, venhamos a investir em infra-
estrutura. Tive oportunidade de visitar a China, com a delegação de 
Minas Gerais e do governo federal. Fiquei impressionado com a infra-
estrutura daquele país, pois fazem o asfalto uma vez só. Este nem 
precisa ser recuperado, pois dura mais de um século. Ele é muito 
bem-feito, gasta muito material. Cinqüenta por cento de todo o 
cimento do mundo é consumido na China, assim como 50% dos 
guindastes do mundo inteiro. Esse país está investindo muito em infra-
estrutura, em estradas e em portos. Sua economia foi uma das que 
mais cresceu no mundo inteiro. Com certeza, da forma como está, os 
Estados Unidos não conseguirão segurar a China, que pensou de 
forma estratégica, valorizando a educação, e a pesquisa, a extensão e 
investindo em portos e estradas, dando possibilidade para se escoar a 
produção. 

Minas Gerais tem um potencial enorme e uma diversidade incrível. 
Seu próprio nome já diz: gerais, isto é, envolve as diversidades de 
todas as regiões do Estado, que é muito grande, na agricultura, na 
área mineral, no campo, no setor produtivo etc. Minas Gerais, por ter 
todo esse potencial, viabiliza maior exploração e geração de mais 
emprego e renda. Se investirmos em infra-estrutura, haverá 
crescimento, e nosso Estado poderá ser um dos maiores do País. 
Houve grande ascensão deste Estado. Por causa da maneira firme e 
coerente com que o governo Lula está administrando nosso país, 
Minas Gerais foi um dos Estados mais beneficiados da Federação, 
pois foi o que recebeu mais recursos do governo federal. Em relação 
ao Pró-Acesso, foram repassados mais de R$60.000.000,00 da Cide, 
recurso do governo federal para o Pró-Acesso, justamente para 
ligação asfáltica de um município a outro. 

Votaremos favoravelmente ao Projeto n' 3.063, mas tenho dúvida 
ainda quanto à inversão da pauta. É um projeto muito sério, pois 
envolve muito dinheiro. Somos a favor da aprovação do projeto, que 
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deve ser votado o mais rápido possível. No entanto, é necessária 
uma análise mais criteriosa. Por exemplo, de quanto serão os juros? 
Isso está detalhado e claro? Qual a carência? Temos de aprová-lo, 
mas, antes, precisamos debater e analisar até mesmo o projeto do 
ponto de vista técnico. Não podemos inviabilizar as futuras 
administrações do Estado. 

Já aprovamos um grande empréstimo contraído pelo governo do 
Estado, ao qual éramos desfavoráveis. No entanto, nós o aprovamos. 

Mas como ficará o Governador do Estado em 2010? Haverá eleição 
agora, e o Estado começará a pagar os empréstimos depois de 201 O. 
Qual será a situação do governo do Estado? Qual seria sua 
capacidade de endividamento? Podemos inviabilizar o Estado do 
ponto de vista administrativo, do ponto de vista de pagamento dos 
servidores públicos, pelo grande número de empréstimos. Deixo claro 
que votaremos favoravelmente, mas temos de analisar a taxa de juros 
cobrada e a carência do projeto, a fim de fazer um detalhamento e 
melhorá-lo, evitando prejudicar administrações futuras. Temos de ter 
compromisso com o Estado hoje e amanhã. Temos de pensar no 
futuro do Estado. Não adianta o governo do Estado contrair 
empréstimos grandiosos e fazer investimento agora. Recursos 
despendidos em estradas não são gasto, são investimento no setor 
produtivo. Nosso Estado crescerá com o aumento da arrecadação, 
mas temos de fazer isso de forma muito coerente. Temos de pensar, 
de analisar minuciosamente, para ajudar o governo do Estado. 
Chegaram a esta Casa projetos objetivando a cobrança de taxa de 
empresa de "outdoor" - de uma empresa que valia R$30.000,00 
queriam cobrar R$70.000,00, R$1 00.000,00; teriam de fechar a 
empresa -; objetivando a cobrança de taxa para chamar a polícia, para 
fazer boletim de ocorrência; outro objetivava a cobrança de taxa de 
incêndio para residências. Analisamos e conseguimos impedi-los. 

Achamos que podemos melhorar muito o Projeto de Lei nº 3.063, do 
governo do Estado, que autoriza o Estado a contratar operação de 
crédito com o Banco do Brasil. Parabenizo o governo do Estado por 
essa iniciativa. 

Diferentemente da Oposição em Brasília, que faz de tudo para não 
votar o orçamento - até hoje não votou o orçamento; era para terem 
sido investidos mais de R$4.000.000.000,00 em educação, mas, 
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infelizmente, os Deputados em Brasilia não votaram o orçamento-, 
aqui não fazemos isso. Não colocamos o pé no projeto. Queremos 
votar, queremos ver os projetos encaminhados. Mas, especificamente 
em relação a esse projeto, queremos fazer um estudo mais 
aprofundado, para melhorar o projeto e, com certeza, ajudar a fazer as 
transformações de que o Estado tanto precisa. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Sras. Deputadas 
e os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Weliton Prado - Solicito a verificação da votação, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à 
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita 
às Deputadas e aos Deputados que não registraram sua presença no 
painel que o façam neste momento. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente- Votaram apenas 18 Deputados. Não há quórum 

para votação. A Presidência torna a votação sem efeito, e, nos termos 
do § 6º do art. 249 do Regimento Interno, solicita à Sra. Secretária que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum. 

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olívia) - (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 24 Deputados. Não há 

quórum para a votação nem para a continuação dos trabalhos, motivo 
pelo qual a Presidência declara prejudicado o requerimento do 
Deputado Gustavo Valadares. 

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

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

• - Sem revisão do orador. 

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
DO COOPERATIVISMO, EM 23/3/2006 

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana 
Maria Resende e os Deputados Paulo Piau, Padre João, Doutor Viana 
e José Henrique, membros da supracitada Comissão. Havendo 
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número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater 
os ramos do cooperativismo em desenvolvimento: produção, mineral, 
infra-estrutura, turismo e lazer e especiais. A Presidência interrompe a 
1 ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Ronaldo Scucato, Presidente da 
Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais- Ocemg -; 
Ivan Moreira de Faria, Presidente da Cooperativa de Produção de 
Artigos Têxteis - Coopetex -; Edmundo Nascimento, Presidente da 
Cooperativa Mineira de Equipamentos Ferroviários Ltda. - Coomefer -; 
Gilda Marilsa Dias Reis, Presidente da Cooperativa de Trabalho em 
Turismo, Educação, Cultura, Meio Ambiente e Transporte Ltda. -
Cooperatur -; Andrea Mageste Damázio, Coordenadora Estadual da 
Unidade de Cultura do Sebrae-MG; Arnaldo Correia Silva Filho, 
Diretor de Comércio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico - Sede -; Adriano Tostes de Macedo, representando a 
Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -; Luciana Priscila do 
Carmo, Agente Fiscal e Gisele Assis Mafra, Analista de Turismo, 
representando o Ministério do Turismo; José Mota Valadares, Diretor 
da Secretaria de Estado de Turismo - Setur -; Márcio Veloso, 
Assessor de Planejamento e Controle da Empresa Municipal de 
Turismo de Belo Horizonte S.A. - Belotur -; André Luiz Godoy Rosa, 
representndo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de 
Minas Gerais - Abrasei-MG -; Daisy Rolo Allegro, Presidente do 
Sindicato dos Guias de Turismo de Minas Gerais - Singtur-MG -; 
Silvaldo Pereira do Nascimento, Presidente da Cooperativa Mista dos 
Garimpeiros de Capoeirana - Cooperana -; José Alves da Silva, 
Presidente da Federação Nacional dos Garimpeiros - Fenag -; que 
são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, Deputado 
Paulo Piau, tece suas considerações iniciais e, em seguida, concede a 
palavra ao Sr. Ronaldo Scucato, Presidente da Organização das 
Cooperativas do Estado de Minas Gerais - Ocemg; logo após, passa a 
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os 
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas 
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da 
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reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos do Deputado Padre João (2) em que solicita 
seja pedido ao DER-MG, à BHTRANS, e às Prefeituras dos 
Municípios de Confins e Lagoa Santa esforços com vistas a celebrar 
convênios entre os Municípios de Belo Horizonte, Lagoa Santa e 
Confins e o Estado, regulamentando o trabalho das cooperativas de 
serviço de taxi em relação ao atendimento dos passageiros oriundos 
ou destinado ao Aeroporto Internacional de Confins; e em que solicita 
seja pedido posicionamento do Denatran e do Contran sobre a 
autenticidade e a aplicabilidade do Ofício Circular nº 24, do Denatran, 
de 22/4/2002, sobre "o uso de dispositivos para transporte de bens e 
coisas em veículos classificados nas espécies motocicleta, motoneta e 
ciclomotor"; dos membros da Comissão em que solicitam seja enviado 
oficio à Secretaria de Estado de Turismo - Setur, à Belotur e ao 
Instituto Estrada Real, com o apoio da Ocemg - do Sindicato e da 
Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, para 
envolver as cooperativas de transportes, em especial dos serviços de 
táxi convencional e especial, na divulgação e implementação do 
Programa Estruturador Estrada Real; e em que solicita seja 
encaminhado expediente à Mesa da Assembléia, com vistas a aprovar 
a participação de representação da Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais, composta por Deputados e Assessores da 
Comissão, no I Congresso de Direito Tributário Cooperativo, 
promovido pelo Superior Tribunal de Justiça- STJ, em Brasília (DF), 
nos dias 17 a 19/5/2006, quando oportunamente serão divulgados os 
resultados dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, dos convidados e dos demais participantes, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de abril de 2006. 
Paulo Piau, Presidente - Ana Maria Resende - Laudelino Augusto. 
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª 
LEGISLATURA, EM 5/4/2006 
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Às 9h15min, comparecem no Salão Paroquial da Paróquia Cristo 

Redentor da Região do Barreiro de Cima os Deputados Durval Ângelo 
e Paulo Cesar, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a 
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por 
aprovada e ela é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência 
pública, os direitos fundamentais dos portadores de deficiência e 
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra. 
Maria Elizabeth Guedes, de Belo Horizonte, solicitando sejam 
tomadas providências com relação ao fato de que seu filho que não foi 
aceito na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, mesmo tendo sido 
aprovado em concurso, porque exibe uma tatuagem no peito; do Sr. 
José Francisco da Silva, Ouvidor de Polícia (2) publicados, 
respectivamente, no "Diário do Legislativo" dos dias 31/3/2006 e 
1 °/4/2006; da Sra. Elayne Lúcia Nogueira Cruz Oliveira, 
Superintendente de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do 
Estado, publicado no "Diário do Legislativo" do dia 1 º/4/2006. A 
Presidência esclarece que não há quórum para apreciação da matéria 
constante da pauta. Registra-se a presença dos Srs. Flávio Couto e 
Silva de Oliveira, Superintendente da Coordenadoria de Apoio e 
Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência e Presidente do 
Conselho Estadual de Defesa do Direito das Pessoas Portadoras de 
Deficiência; José Carlos Dias Filho, Coordenador da Coordenadoria 
Municipal de Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência de Belo 
Horizonte; Márcio Antônio Vidal de Negreiros, Pároco da Igreja Cristo 
Redentor; Juvenil Alves, advogado; e João Batista de Oliveira, 
Subsecretário de Estado Direitos Humanos de Minas Gerais, que são 
convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo, na 
condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece 
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos 
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de abril de 2006. 
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Durval Ângelo, Presidente - Gustavo Valadares - Maria Olívia. 

ATA DA 4' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 4' SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 29/3/2006 
Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada 

Lúcia Pacífico e os Deputados Chico Rafael, João Leite e Antônio 
Júlio, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Chico Rafael, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
João Leite, 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 politica de preços e a distribuição dos combustíveis para 
veículos automotores. A Presidência interrompe a 1 ª Parte da reunião 
para ouvir os Srs. Luiz Antônio Bevilaqua Contursi, da 
Superintendência de Qualidade de Produtos da Agência Nacional de 
Petróleo ANP , Luiz Fernando de Souza Coelho, da 
Superintendência de Abastecimento da ANP; Elza Kallas, Gerente de 
Comercialização da Regap; Luciene Carneiro F. de Alencar Paiva, 
Consultora de Negócios da Petrobrás; Rogério Olavo Cunha Leite, 
Assessor Jurídico da Petrobrás; Mário Ferreira Campos Filho, 
economista do Sindicato da Indústria do Açúcar no Estado de Minas 
Gerais; que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente 
tece as considerações iniciais e, em seguida, concede a palavra ao 
Deputado João Leite e à Deputada Lúcia Pacífico, autores 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. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da 
reunião. Passa-se à 2' Fase da 2' Parte (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, em turno único, os Requerimentos nºs 
6.185 a 6.190/2006, do Deputado Dimas Fabiano. Passa-se à 3' Fase 
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação 
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados requerimentos do Deputado Dinis Pinheiro 



626 
solicitando realizar reunião da Comissão, com a finalidade de se 
obterem informações sobre as Instruções Normativas nºs 1 e 2 
editadas pelo Detran-MG, uma, que extingue a exigência de 
comprovante de endereço para quaisquer procedimentos, e a outra, 
que permite aos funcionários das concessionárias emplacar carro 
zero-quilômetro sem vistoria dentro das próprias lojas; do Deputado 
Leonardo Quintão solicitando a realização de reunião conjunta da 
Comissão com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, 
com a finalidade de se debaterem o recolhimento, o repasse, os 
custos operacionais da complementação de receita às serventias 
deficitárias do Registro Civil das Pessoas Naturais, regulamentada 
pela Lei nº 15.424, de 2004; da Deputada Lúcia Pacífico solicitando 
seja feito apelo ao Governador do Estado com o propósito de viabilizar 
a redução do ICMS dos combustíveis e, consequentemente, diminuir o 
preço do produto para o consumidor final; do Deputado João Leite (2) 
em que solicita seja marcada visita dos membros da Comissão ao 
Procurador da República em Minas Gerais, a fim de se encaminharem 
as notas taquigráficas da reunião e discutirem providências que 
possam ser adotadas para diminuição do preço do combustível para o 
consumidor final; e em que solicita seja encaminhado ao Ministro de 
Minas e Energia ofício manifestando a preocupação da Comissão ante 
a ausência de estoque regulador de álcool combustível no País. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, dos convidados e dos demais participantes, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de abril de 2006. 
Chico Rafael, Presidente- Lúcia Pacífico- João Leite- Jésus Lima. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

2.980/2005 
Comissão de Segurança Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela visa 

a declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência 
aos Condenados, com sede no Município de lnhapim. 
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A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, 

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
apresentou a Emenda nº 1. Vem agora a matéria a esta Comissão, 
para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em causa tem por objetivo atuar como suporte às 

autoridades judiciárias e policiais locais, acompanhando a execução 
das penas privativas de liberdade nos regimes fechado, semi-aberto e 
aberto aplicadas aos condenados da comarca. 

Esse acompanhamento inclui estudos psicossoc1a1s, cursos 
profissionalizantes, recreação, laborterapia, assistência moral, 
espiritual e material, que são atividades orientadas para a 
reintegração social e readaptação dos sentenciados, presidiários e 
egressos de presídios. 

Completa seu propósito estatutário o fornecimento de assistência à 
família dos detentos, nas áreas da educação e da saúde. 

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

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.980/2005, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 6 de abril de 2006. 
Weliton Prado, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.023/2006 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 
3.023/2006 tem por finalidade declarar de utilidade pública a 
Associação Comunitária Santa Beatriz - Acesb -, com sede no 
Município de ltumirim. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 10/3/2006, vem a matéria a 
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 
188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 
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Fundamentação 

Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado 
podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciadas no art. 1 º 
da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela Lei nº 15.430, de 2005. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade 
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade 
jurídica própria, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que 
nada recebem pelos respectivos cargos. 

Ressalte-se, ainda, que o art. 30 do seu estatuto prevê a não-
remuneração de seus Diretores e Conselheiros, enquanto o art. 32 
determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente 
será destinado a instituição congênere, devidamente registrada no 
Conselho Nacional de Assistência Social. 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei nº 3.023/2006. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo 

Carneiro Leão - Gustavo Corrêa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

3.029/2006 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o Projeto de Lei nº 

3.029/2006 tem por finalidade declarar de utilidade pública a 
Associação Cruzeiro em Ação - Aca -, com sede no Município de 
Camanducaia. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 11/3/2006, vem a matéria a 
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 
188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado 

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciadas no art. 1 º 
da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela Lei nº 15.430, de 2005. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
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atendimento às exrgencias ali mencionadas, quais sejam a 
entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem 
personalidade jurídica própria, e sua diretoria é formada por pessoas 
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos. 

Ressalte-se, ainda, que o art. 23 do seu estatuto prevê a não-
remuneração de seus Diretores e Conselheiros Fiscais, enquanto o 
art. 33 determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio 
remanescente será destinado a obras de assistência social, sediadas 
ou não no respectivo bairro e, preferencialmente, registradas no 
Conselho Nacional de Assistência Social. 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei nº 3.029/2006. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gustavo 

Corrêa - Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

3.052/2006 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Paulo César, o Projeto de Lei nº 3.052/2006 

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos 
Amigos de São Geraldo, com sede no Município de Francisco Sá 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 16/3/2006, vem a matéria a 
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à 
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o 
art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as associações e fundações em 

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública 
estão enunciados no art. 1 ºda Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela 
Lei nº 15.430, de 2005. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade 
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade 
jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que 
nada recebem pelos respectivos cargos. 
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Ressalte-se, ainda, que o art. 20 do seu estatuto (alterado) prevê 

a não-remuneração dos dirigentes, dos Conselheiros ou dos 
associados e o art. 23 determina que, no caso de sua dissolução, o 
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere 
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social. 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 3.052/2006. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Gustavo Corrêa - Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.987/2004 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o projeto de lei em comento 
estabelece diretrizes para as ações do Estado na prevenção e na 
redução de danos causados à saúde pelo uso constante de 
substâncias causadoras de dependência química. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 3/12/2004, o projeto foi 
apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por 
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Em seguida, a Comissão de Saúde, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, XI, "a", do Regimento Interno, emitiu parecer quanto ao mérito, 
apresentando o Substitutivo nº 1. 

Vem agora a rnatéria para ser examinada pela Comissão de Direitos 
Humanos, em virtude de requerimento aprovado em Plenário em 
23/8/2005 e publicado no "Diário do Legislativo" de 25/8/2005. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise tem o objetivo de estabelecer diretrizes 

para as ações do Estado na prevenção e na redução de danos 
causados à saúde pelo uso constante de substâncias causadoras de 
dependência química. 

Diante da análise feita pela Comissão de Constituição e Justiça, 
ficou claro que o projeto não contraria as Constituições da República e 
do Estado de Minas Gerais. 

Além disso, a proposição segue as diretrizes estabelecidas na Lei 
Federal nº 8.080, de 19/9/90, no tocante à formulação e execução de 



631 
políticas econom1cas e sociais visando à redução de riscos de 
doenças e outros agravos. 

A Comissão de Saúde promoveu amplo debate público para 
subsidiar a análise da matéria, contando com a presença maciça de 
autoridades estaduais ligadas ao tema, de organizações 
governamentais e não governamentais, bem como de representantes 
dos meios acadêmicos, no qual se discutiu acirradamente a questão. 
Ao final, foram oferecidas sugestões para aprimorar o projeto, que 
resultaram na apresentação de um substitutivo. 

No entendimento desta Comissão, redução de danos é uma política 
social que tem como objetivo prioritário minorar os efeitos negativos 
decorrentes do uso de drogas lícitas ou ilícitas. A redução de danos 
decorrentes do uso de drogas tem origem no "Relatório Rolleston", 
datado de 1926, que concluía que a manutenção de usuários por meio 
do uso de opiáceos seria o tratamento mais adequado para 
determinados indivíduos. 

A preocupação anterior ao aparecimento da aids dava mais ênfase 
ao tratamento da dependência. O surgimento dessa doença 
desenvolveu uma nova rede conceitual em relação ao uso de drogas, 
passando a enfatizar que a contaminação pelo vírus da aids - o HIV -
associada a um comportamento específico - o compartilhamento de 
seringas e agulhas - é um problema de saúde pública. 

O Ministério da Saúde adotou a partir de 1994, no campo da saúde 
pública, estratégias de redução de danos, o que foi responsável pela 
mudança do perfil da epidemia de HIV-aids no País. 

Em uma década, com a adoção e ampliação da cobertura das ações 
de redução de danos, os casos de aids entre usuários de drogas 
injetáveis diminuíram 62%, segundo o Boletim Epidemiológico do 
Ministério da Saúde de 2004. 

O nosso ordenamento jurídico foi concebido e orientado no sentido 
repressor, gerando políticas meramente punitivas, que serviram nas 
últimas décadas para superlotar o sistema prisional do País, 
especialmente o de Minas Gerais. 

Em diversas visitas realizadas à Divisão de Tóxicos e 
Entorpecentes, o quadro que constatamos foi sempre o mesmo: 
grande quantidade de jovens condenados, com idade entre 18 e 25 
anos, cumprindo pena, mas a maioria são dependentes químicos, e 
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não traficantes no sentido amplo. É raro nos depararmos com 
grandes traficantes cumprindo pena. Assistimos à criminalização em 
grande escala dos dependentes, o que vem acarretando o 
estrangulamento do sistema de justiça criminal, pois na maioria das 
vezes esses jovens são presos portando uma quantidade maior de 
drogas, mas para alimentar seu próprio vício. 

Cada dia mais nos convencemos de que deveríamos mudar quanto 
antes a legislação pertinente às drogas, passando a levar mais em 
conta a prevenção em vez da cura; outra medida que defendemos é 
maior investimento em educação, prevenção e tratamento, para não 
se gastar mais no custeio da saúde e da segurança pública. 

Desse modo, endossamos a posição adotada pela Comissão de 
Saúde. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

1.987/2004 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão 
de Saúde. 

Sala das Comissões, 6 de abril de 2006. 
Durval Ângelo, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Maria 

Olívia. 
PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.954/2006 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em 
epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de a Loteria Mineira destinar 
pelo menos 50% dos seus bilhetes lotéricos à divulgação de 
informações sobre pessoas desaparecidas. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 23/2/2006, a proposição foi 
distribuída preliminarmente a esta Comissão, para receber parecer 
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em exame pretende que, em 50% dos bilhetes emitidos 

pela Loteria Mineira, constem informações e fotos de pessoas 
desaparecidas. 

Conforme o exposto na justificação do projeto, o desaparecimento 
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de pessoas no País, que causa certamente um profundo 
sofrimento nas famílias, ocorre em uma escala assustadora, 
estimando-se que só em nosso Estado há cerca de 3 mil casos por 
ano. 

Concernente ao serviço de loterias no Estado, temos a informar que 
este foi criado por meio do Decreto-Lei nº 165, de 10/1/39, sendo 
subordinado à autarquia Loteria do Estado de Minas Gerais, a que 
compete, mediante exploração de jogos lotéricos e similares, gerar 
recursos e destiná-los à promoção do bem-estar social, a programas 
das áreas de assistência, desporto, educação, saúde e 
desenvolvimento social; possui, portanto, uma finalidade 
predominantemente social. 

Como autarquia, a Loteria Mineira possui personalidade jurídica 
pública e capacidade de auto-administração. Vale dizer que ela não 
tem o poder de criar o próprio direito, mas apenas a capacidade auto-
administrativa com relação às atribuições específicas que lhe foram 
destinadas pela pessoa pública política que a criou, no caso, o Estado 
de Minas Gerais, o qual pode, por sua vez, atribuir-lhe novas 
competências. 

Não vislumbramos óbice legal a que este Parlamento aprecie o 
projeto de lei em exame, que não desvirtua a natureza e a finalidade 
da autarquia, estando, ademais, em consonância com a caráter social 
da entidade. 

Vê-se, ainda, que a proposição objetiva instituir uma relevante 
medida em favor da sociedade, conferindo, assim, densidade 
normativa à disposição constitucional consubstanciada, no art. 1 O, 
inciso VI, da Carta mineira, que atribui ao Estado a competência para 
manter e preservar a segurança e a ordem públicas e a incolumidade 
da pessoa e do patrimônio. 

Trata-se, ainda, de conferir concretude normativa ao art. 226 da 
Constituição da República, segundo o qual compete ao Estado 
promover especial proteção à família, base da sociedade. Com efeito, 
a medida legislativa que se pretende instituir ampliaria, para as 
famílias que enfrentam o drama de por ter membros desaparecidos, 
as possibilidades de reencontrá-los; todavia, como o projeto merece 
alguns reparos de ordem técnica, e a bem da consolidação das 
normas jurídicas, apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo 
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nº 1. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 2.954/2006 
na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO Nº 1 
Acrescenta artigo à Lei nº 15.432, de 3 de janeiro de 2005, que 

institui o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas 
Desaparecidas no Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica acrescentado à Lei nº 15.432, de 3 de janeiro de 2005, 

o seguinte art. 5º-A: 
"Art. 5º-A - A Loteria do Estado de Minas Gerais inserirá nos bilhetes 

lotéricos emitidos em cada concurso fotos e dados de pessoas 
desaparecidas.". 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Adelmo 

Carneiro Leão - Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.012/2006 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em 
epígrafe acrescenta inciso ao artigo 1° da Lei n° 10.837, de 27/7/92, 
que dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas que menciona 
nas agências e nos postos bancários estabelecidos no Estado. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 9/3/2006, foi o projeto 
distribuído a esta Comissão e à Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Ação Social, para receber parecer. 

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado 
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe pretende acrescentar inciso ao art. 1 o da 

Lei no 10.837, de 27/7/92, que dispõe sobre o atendimento prioritário 
às pessoas que menciona nas agências e nos postos bancários 
estabelecidos no Estado, estendendo a garantia dessa prioridade 
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também às pessoas acompanhadas por crianças de colo. 

Cumpre, de inicio, destacar que a atividade do legislador deve se 
pautar pelos valores e principias fundantes da ordem pública definidos 
pela Constituição Federal. Nesse aspecto, merece destaque a 
necessidade de transposição, para os textos normativos, dos 
contornos da tutela da pessoa humana delineados por aquela 
Constituição, fazendo-se, assim, a comunhão entre os princípios 
constitucionais e as circunstâncias concretas. 

A matéria de que trata o projeto encontra-se inserida no contexto de 
integração do cidadão hipossuficiente à vida social, decorrendo 
diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, 
considerado como um dos fundamentos da República Federativa, nos 
termos do art. 1°, 111, da Carta Magna. Com efeito, a garantia de 
atendimento prioritário a determinadas pessoas em agências e postos 
bancários é medida que confere concretude ao princípio em questão. 

Cumpre ainda esclarecer que a proposição em exame se encontra 
em consonância com o princípio da igualdade, adotado pela 
Constituição Federal. De fato, os tratamentos normativos 
diferenciados são compatíveis com o texto constitucional, desde que 
atendam à razoabilidade no que toca ao fim visado. No caso do 
projeto em apreço, que objetiva proporcionar a determinada classe de 
consumidores atendimento prioritário nos bancos, não há distinção 
arbitrária ou absurda, dado que o tratamento desigual nesta situação é 
decorrência do próprio conceito de justiça. 

Ademais, no que toca à competência para tratar da matéria, a 
Constituição Federal, em seu art. 24, V, insere na órbita de 
competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal 
a edição de normas relativas ao consumo. 

Neste passo, faz-se necessário observar que o conteúdo do projeto 
não diz respeito às atividades-fins das instituições financeiras, 
limitando-se a assegurar prioridade de atendimento a determinada 
classe de consumidores na prestação de serviços por essas 
instituições, não invadindo, portanto, a seara de competência da 
União. 

Registre-se ainda que o projeto em apreço se encontra em 
consonância com a legislação federal atinente à matéria, realizando 
uma importante adequação da lei estadual aos diplomas federais mais 
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recentes que dispõem sobre prioridade de atendimento. Nessa 
perspectiva, com o intuito de aperfeiçoar o projeto, promovendo 
também a adequação da referida lei estadual ao Estatuto do Idoso -
Lei Federal n° 10.741, de 1°/10/2003 -, e à Lei Federal n° 10.048, de 
8/11/2000, apresentamos a Emenda n° 1. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 3.012/2006 com 
a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 

Emenda no 1 
Dê-se ao art. 1 o da Lei n° 1 0.837, de 27 de julho de 1992, a que se 

refere o art. 1 o do projeto, a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica acrescentado o seguinte inciso VI ao art. 1 o da Lei n° 

10.837, de 27 de julho de 1992, passando os incisos 11 e 111 a vigorar 
com a seguinte redação: 

'Art. 1 o-( ... ) 
I - ( ... ) 
li -com idade igual ou superior a sessenta anos; 
111 - portadoras de deficiência; 
IV- ( ... ) 
v- ( ... ) 
VI- acompanhadas por crianças de colo."'. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Adelmo 

Carneiro Leão - George Hilton - Sebastião Costa. · 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.028/2006 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em 
epígrafe autoriza o Poder Executivo a construir um aeroporto na 
região dos Inconfidentes, no Município de Ouro Preto. 

Publicada no "Diário do Legislativo" no dia 10/3/2006, a proposição 
foi distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme 
dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O art. 1 º do projeto em exame autoriza o Poder Executivo a construir 
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um aeroporto na região dos Inconfidentes, no Município de Ouro 
Preto, o qual se denominará Aeroporto Francisco Gontijo. 

Do ponto de vista jurídico-constitucional, o projeto não tem como 
prosperar, por incorrer em vício de natureza insanável. Com efeito, a 
medida que se pretende instituir pela via legislativa, qual seja a 
construção de um aeroporto, configura ato que se insere no âmbito de 
competência constitucional do Executivo, ao qual incumbe, segundo 
juízo discricionário, balizado, portanto, pelos critérios de conveniência 
e oportunidade, decidir pela realização ou não de uma obra dessa 
natureza, desde que haja, evidentemente, previsão orçamentária para 
tanto. Neste passo, cumpre dizer que a lei orçamentária possui caráter 
autorizativo, o que reforça o entendimento segundo o qual é o 
Executivo que decide, de modo discricionário, entre as obras 
autorizadas pelo orçamento público, quais serão realizadas, 
observando, naturalmente, as demandas sociais mais urgentes. 
Ademais, é o Executivo Federal, e não, o Estadual que detém 
competência para explorar, diretamente ou mediante delegação, a 
navegação aérea e aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária, 
conforme o disposto no art. 21, XII, "c", da Constituição da República. 

Portanto, configura impropriedade jurídica cogitar de uma lei 
específica, que não a orçamentária, para autorizar o Executivo a 
realizar aquilo que ele já está constitucionalmente habilitado a fazer, 
ou seja, dispor sobre a melhor maneira de executar um orçamento 
público previamente aprovado. Tal lei seria, assim, inconstitucional, 
por atentar contra um dos princípios basilares da Constituição da 
República, qual seja o da separação dos Poderes, inscrito no art. 2º 
da Lei Maior e reproduzido, com idêntico teor, na Constituição do 
Estado. 

Ao Legislativo incumbe, em seu ofício legiferante, a edição de 
normas gerais e abstratas, e não, a expedição de provimentos 
específicos, voltados para situações concretas e particulares, à 
semelhança do que dispõe o projeto em exame, sob pena de invadir 
seara constitucionalmente reservada ao Poder Executivo, no caso, 
conforme visto, ao Poder Executivo Federal. São essas as razões 
pelas quais somos de parecer contrário à proposição. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 
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inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.028/2006. 

Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Gustavo Corrêa- Sebastião Costa- George Hilton. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
O Sr. Presidente despachou, em 6/4/2006, a seguinte 

comunicação: 
Do Deputado Alberto Pinto Coelho, notificando o falecimento do Sr. 

Ronaldo Lima de Souza, ocorrido em 19/3/2006, em Conceição do 
Mato Dentro. (-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 o Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-

Geral de Justiça, pela passagem do Dia Nacional do Ministério Público 
(Requerimento nº 6.117/2006, do Deputado Gustavo Corrêa); 

de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Nilson Gontijo dos Santos 
(Requerimento nº 6.140/2006, do Deputado Doutor Viana); 

de congratulações com o Sr. José Octávio de Brito Capanema por 
sua posse como Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado 
(Requerimento nº 6.158/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com as comunidades de Acaiaca, Casa Grande, 
Divino das Laranjeiras, Engenheiro Caldas, Frei Inocêncio, Marilac, 
Sardoá, Santa Efigênia de Minas e Virginópolis pelo transcurso do 
aniversário de emancipação desses Municípios (Requerimento nº 
6. 1 60/2006, do Deputado Jayro Lessa); 

de aplauso ao Sr. Marcos Montes, Secretário de Desenvolvimento 
Social, pela realização de evento em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher (Requerimento nº 6.170/2006, da Deputada 
Vanessa Lucas); 

de aplauso ao Sr. Silvinho Rezende, Presidente da Cãmara 
Municipal de Belo Horizonte, pela realização de reunião solene em 
comemoração ao Dia Internacional da Mulher (Requerimento nº 
6.171/2006, da Deputada Vanessa Lucas); 

de aplauso ao Presidente da Copasa-MG pelas comemorações do 
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Dia Internacional da Mulher (Requerimento nº 6.173/2006, da 
Deputada Vanessa Lucas); 

de congratulações com o Sr. Pedro Paulo Chaib de Souza por ter 
conquistado o 1 º lugar no 15º Prêmio Brasil de Qualidade do Café 
para "Espresso" (Requerimento nº 6.224/2006, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva); 

de congratulações com a Sra. Ellen Gracie Northfleet por sua 
eleição para o cargo de Presidente do Supremo Tribunal Federal 
(Requerimento nº 6.225/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a comunidade de Caldas pelo transcurso do 
183º aniversário do Município (Requerimento nº 6.226/2006, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a comunidade de Santa Maria do Suaçuí 
pelo transcurso do 82º aniversário do Município (Requerimento nº 
6.227/2006, do Deputado Gustavo Valadares); 

de aplauso à Diretoria da Fetaemg pela solenidade de abertura 
oficial da I Feira de Agricultura Familiar de Minas Gerais 
(Requerimento nº 6.267/2006, da Deputada Vanessa Lucas); 

de aplauso ao Sr. João lzael Querino Coelho, Presidente da 
Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Piracicaba -
Amepi -, pela outorga da Medalha Germin Loureiro a diversos 
homenageados (Requerimento nº 6.268/2006, da Deputada Vanessa 
Lucas); 

de aplauso ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado pela 
homenagem ao Sr. Antônio Carlos Doorgal de Andrada como 
Conselheiro dessa Corte (Requerimento nº 6.270/2006, da Deputada 
Vanessa Lucas); 

de congratulações com a Sra. Juana Calfunao pelo recebimento da 
Medalha Chico Mendes (Requerimento nº 6.335/2006, da Comissão 
de Direitos Humanos). 



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 2006 

RESOLUÇÕES 
RESOLUÇÃO N°5.249, DE 6 DE ABRIL DE 2006 

Aprova a alienação da terra devoluta que especifica. 

640 

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
aprovou, e eu promulgo a seguinte resolução: 

Art. 1 o- Fica aprovada, em conformidade com o disposto no art. 62, 
XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação, em nome de Carlos 
Nunes Morais, da terra devoluta situada no lugar denominado 
Fazenda Mandacaru Dois, no Município de Montezuma, com área de 
184,9771 ha (cento e oitenta e quatro virgula nove mil setecentos e 
setenta e um hectares). 

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 6 de abril de 2006, 

218º da Inconfidência Mineira e 185º da Independência do Brasil. 
Deputado Mauri Torres- Presidente 
Deputado Antônio Andrade - 1 º-Secretário 
Deputado Luiz Fernando Faria- 2º-Secretário 

RESOLUÇÃO N°5.250, DE 7 DE ABRIL DE 2006 
Aprova a alienação das terras devolutas que especifica. 
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

aprovou, e eu promulgo a seguinte resolução: 
Art. 1 o- Fica aprovada, em conformidade com o disposto no art. 62, 

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas 
especificadas no Anexo desta resolução, observada a enumeração 
dos respectivos beneficiários. 

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 7 de abril de 2006; 

218º da Inconfidência Mineira e 185º da Independência do Brasil. 
Deputado Mauri Torres - Presidente 
Deputado Antônio Andrade - 1 º-Secretário 
Deputado Luiz Fernando Faria - 2º-Secretário 
*- A Tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 1 o da 

Resolução no 5.250, de 7 de abril de 2006) foi publicada no "Diário do 
Legislativo" de 11.4.2006. 

ATAS 



ATA DA 7ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4' SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA, EM 6/4/2006 

Presidência do Deputado Doutor Viana 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino 
Nacional - Palavras do Deputado Paulo Piau - Palavras do Sr. Aluísio 
Pimenta - Apresentação artística - Palavras da Sra. Joana D'arc 
Gontijo - Palavras do Sr. Mário de Assis - Entrega de placas -
Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento -
Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem as Deputadas e os Deputados: 
Célio Moreira - Doutor Viana - Jô Moraes - Maria Olívia - Paulo 

Piau- Weliton Prado. 
Abertura 

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

Ata 
- A Deputada Jô Moraes, 2ª-Secretária "ad hoc", procede à leitura da 

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. 
Prol. Aluísio Pimenta, Assessor Especial do Governador Aécio Neves, 
representando o Governador; Joana D'arc Gontijo, Presidente da 
Associação de Professores Públicos de Minas Gerais - APPMG -; 
Mário de Assis, Presidente da Federação das Associações, Pais e 
Alunos das Escolas Públicas de Minas Gerais - Fapaemg -; Ten.-Cel. 
PM Brito, representando o Comando-Geral da PMMG; Maria 
Madalena de Freitas, Presidente do Sindicato das Serviçais de Minas 
Gerais; Juiz de Direito Geraldo Claret de Arantes, representando o 
Poder Judiciário; e o Deputado Paulo Piau, autor do requerimento que 
deu origem a esta homenagem. 

Registro de Presença 
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Vereador 

Milton Donizete; Getúlio Gontijo de Amorim, Assessor Parlamentar do 
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IEF, representando o órgão; Jorge de Oliveira Santos, Presidente 
da Convir, e Tomaz Lopes Cançado, Presidente da Assecot e Diretor 
Pedagógico do Colégio Tiradentes, e das Exmas. Sras. lrenir Maria de 
Souza Almeida e Sara de Silva Campos, fundadoras da Federação de 
Pais e Mestres, Rozilda Miguel, Presidente da Associação de Pais e 
Colaboradores da Escola Estadual Caetano Azeredo, Maria Clélia 
Botelho, Presidente da Fundação Amae. 

Destinação da Reunião 
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Associação de 

Professores Públicos de Minas Gerais - APPMG - pelo transcurso de 
seus 75 anos de fundação e a Federação das Associações, Pais e 
Alunos das Escolas Públicas de Minas Gerais - Fapaemg - pelo 
transcurso de seus 18 anos de fundação. 

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

será interpretado por Bárbara Cristina Oliveira Silva, aluna do 2º ano 
do Magistério do Instituto de Educação de Minas Gerais. 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Palavras do Deputado Paulo Piau 

Deputado Doutor Viana, também co-autor do requerimento que deu 
origem a esta solenidade, que neste ato representa o Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Mauri 
Torres; amigo, companheiro, orientador, consultor "ad hoc" desta 
Casa, assessor especial do Governador Aécio Neves, Pro!. Aluísio 
Pimenta, que neste ato representa o nosso Governador do Estado; 
amiga, companheira Joana D'arc Gontijo, Presidente da nossa 
APPMG; nosso amigo e companheiro Mário de Assis, Presidente da 
Fapaemg; Ten.-Cel. Brito, que representa o Comando Geral da 
PMMG, nossa gloriosa Polícia Militar; Maria Madalena de Freitas, 
Presidente do Sindicato das Serviçais do Estado de Minas Gerais; e 
Dr. Geraldo Claret de Arantes, que representa a nossa Justiça e, com 
muita honra, participa dos nossos trabalhos. 

Senhoras e senhores, professores, serviçais, todos aqui presentes; 
serei bastante breve porque hoje é um dia muito especial e outras 
pessoas também querem pronunciar-se, trazer-nos uma mensagem. 
Eu diria que esta homenagem nos toca mais profundamente. É a 
Assembléia Legislativa representando 18 milhões de mineiros que 
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prestam uma homenagem pelos 75 anos da APPMG e pelos 18 
anos da Fapaemg, entidades que defendem a educação de qualidade 
durante todo esse tempo no nosso Estado de Minas Gerais. A 
APPMG é uma entidade guerreira. Digo isso porque estamos sempre 
presentes, vivendo as ações e atitudes em prol da qualidade do 
ensino e em prol, sobretudo, da justiça que deve ser praticada no 
corpo funcional da escola pública de Minas Gerais. Joana D'arc, 
igualmente à APPMG, é uma mulher guerreira. Em seu nome quero 
aqui cumprimentar toda a diretoria da APPMG, como também todos 
os ex-Presidentes e ex-Diretores da nossa querida Associação. 

A APPMG foi criada em 1931, num pós-governo de Arthur 
Bernardes, que governou sob estado de sítio, num governo de 
exceção. Foi criada em plena ditadura Getúlio Vargas, pós-Revolução 
de 30. Vejam como essa instituição tem valor e merece esta 
homenagem. A APPMG já partiu para várias lutas. Naquela época, a 
mulher não votava. Lutou pelo voto feminino, pela aposentadoria aos 
25 anos, pela carreira do magistério, pela regulamentação da 
profissão do professor. Essas são algumas bandeiras de luta da 
APPMG nesses 75 anos. Luta pela qualidade do ensino, e quanta 
coisa ainda temos de fazer pelo ensino neste país! Ainda registramos 
a marca vergonhosa de mais de 20 milhões de analfabetos neste país. 
Segundo os especialista, temos - quem sabe - mais de 100 milhões de 
analfabetos quando a interpretação é exatamente a leitura e a 
compreensão de um texto. São marcas tristes, mas desafios para 
entidades como a APPMG e a Fapaemg. 

O jornal "Estado de Minas", na semana passada, trouxe que 25% 
dos jovens até 17 anos, que somam 15 milhões de jovens, estão fora 
da escola no País e que poucos estão chegando à 4ª série, à 8ª série, 
sabendo ler e fazer conta de matemática. Esses ainda são os desafios 
de toda a sociedade brasileira, mas principalmente da sociedade 
organizada, como é o caso da APPMG e da Fapaemg. Vale aqui um 
registro, Presidente Joana: a Lei nº 15.259, da qual tenho o prazer de 
ser um dos autores, a qual abre o acesso aos estudantes egressos da 
escola pública de Minas Gerais à Universidade do Estado de Minas 
Gerais e à Universidade de Montes Claros, teve uma contribuição 
direta e uma defesa intransigente do nosso grande Prol. Aluísio 
Pimenta. A APPMG e a Fapaemg são duas instituições que lutaram 
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muito por essa lei hoje vigente. 

Entretanto, o acesso à universidade ainda é um problema para os 
alunos brasileiros, é um desafio. Apenas 12% dos jovens de 18 a 24 
anos estão cursando a universidade ou um pós-médio, enquanto, nos 
países vizinhos, como Argentina e Chile, e em países distantes, como 
a França, essa percentagem chega a 30%, 40% e até 90%. Portanto 
esses são os desafios a nós impostos. 

Quero fazer uma menção à luta, muito recente, da APPMG e da 
Fapaemg, pelos designados no Estado de Minas Gerais. São 
professores, servidores, serventes, que, há 15, 20 ou 25 anos, vêm 
lutando em prol de nossas crianças e de nossa educação. Seus 
direitos, entretanto, estão reduzidos a quase nada. 

Essas duas instituições estão liderando esse movimento e 
abraçando a causa de vocês a ponto de, recentemente, criar o 
Sindicato das Serventes do Estado de Minas Gerais, hoje presidido 
pela Maria Madalena de Freitas, aquela que, junto ao Governador 
Itamar Franco, à época, desmaiou. (- Palmas.) Seu desmaio não foi 
por acaso, foi providencial, já que estava presente a imprensa, e todos 
viram a emoção dessa mulher que lutava pelas colegas serviçais do 
Estado. 

Sabemos muito bem que a educação ainda não ganhou a devida 
dimensão para que este país estivesse em uma situação melhor. 
Sempre digo que nenhum dos nossos governantes considerou a 
educação como um eixo de desenvolvimento. Todos falam de 
prioridade, mas, na verdade, essa prioridade ainda está por chegar no 
que diz respeito à educação brasileira. 

Entretanto fico esperançoso quando vejo exemplos como o da 
cidade de Viçosa, Prol. Aluísio. Anteontem estive nessa cidade e 
fiquei sabendo que uma escola pobre de um certo distrito estava 
buscando colocar seus alunos em regime integral. Eles ficavam na 
escola durante o período normal e, graças a um convênio que a 
escola e a Prefeitura fizeram com a Associação Atlética do Banco do 
Brasil, clube que ficava vazio 98% do tempo, com o apoio da 
Universidade Federal de Viçosa, passaram a praticar esporte, fazer 
arte - no bom sentido - e aprender de maneira mais suave. Pude ver 
ali o brilho nos olhos das crianças e dos adolescentes. 

Exemplos como esse são fundamentais, já que a escola não tem 
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infra-estrutura para absorver esses alunos durante todo o tempo. 
Imaginem quantas estruturas dessas estão espalhadas pelo Brasil e 
poderiam seguir esse exemplo. 

Vimos também em Uberlândia um trabalho feito entre a escola e o 
batalhão da Polícia Militar nesse mesmo sentido. 

Esperamos que esses exemplos possam multiplicar para haver a 
melhoria da qualidade do ensino no País. 

Gosto sempre de citar aqui o Papa João Paulo 11, que usou uma 
expressão bonita: 'Todos queremos a paz, mas poucos querem fazer 
justiça". E não tenho dúvidas de que fazer justiça hoje é dar 
conhecimento às pessoas para que tenham oportunidade na vida. 
Fazemos um apelo à sociedade e principalmente aos governantes: se 
queremos a paz neste pais, vamos dar empregos e outras coisas 
também, mas principalmente conhecimento para que tenhamos a paz 
tão desejada. 

Há 500 anos, alguém disse uma frase muito importante, e hoje faço 
uma associação com a situação de todos os designados do Estado de 
Minas Gerais: "Feliz da sociedade que veste os vestidos e desveste 
os nus". Enquanto as pessoas não têm direito sequer a uma 
aposentadoria até hoje - teremos, se Deus quiser, em Minas Gerais, 
com o apoio das instituições, com a luta de vocês e com a 
compreensão do Governador Aécio Neves -, outras têm duas, três 
aposentadorias de R$40.000,00, milionárias; então, este não pode ser 
ainda um pais justo. Teremos de lutar contra esse estado de coisas, 
com alguns privilegiados e tantas pessoas realmente precisando de 
uma luz e de socorro. 

Hoje, na solenidade na APPMG, vimos que os designados querem 
muito pouco, querem trabalho sobretudo. Saúde, trabalho e 
seguridade, nada mais. Parece que isso é tudo para dar dignidade a 
essas pessoas, mas é muito pouco para uma sociedade como a 
brasileira, para os governantes deste país. Digo até que ficamos 
envergonhados de não dar o mínimo, principalmente a pessoas que 
deram suas vidas por nossas crianças durante 1 O, 15, 20, ou mais 
anos. 

As professoras e as serviçais são mães das nossas crianças 
enquanto estas estão na escola. Sabemos disso. Elas merecem todo 
o nosso respeito, mas sobretudo a nossa gratidão. 
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Vale uma menção ao Governador Aécio neves: uma revogação 

do decreto que homologava o concurso público das serviçais. O 
Governador Itamar Franco, entre os dias 25 de dezembro e 1 º de 
janeiro, decretou a homologação do concurso. Ele está certo na sua 
racionalidade. Pensando na lei, na razão, o Governador Itamar Franco 
estava perfeito, mas ele se esqueceu de uma coisa, e o Governador 
Aécio Neves não se esqueceu: o lado do coração, o lado da justiça. 
Temos uma gratidão muito grande com o Governador, que 
compreendeu que as pessoas não poderiam naquele momento serem 
substituídas, colocadas na rua sem o mínimo de seguridade, e, 
portanto, esse é um fato que temos de evidenciar - o lado humano do 
Governador Aécio Neves. Esse foi o compromisso dele a partir 
daquele momento, de que concurso tem de ser feito, substituições têm 
de ser feitas, isso é a lei, mas ele quer resolver o problema de vocês. 
É o compromisso dessa solução. Estamos esperando que ele seja 
cumprido, e o será com certeza. Essa solução passa pelo 
Governador, por sua equipe, pela Assembléia legislativa, mas passa 
também pela organização. A APPMG e a Fapaemg querem abraçar a 
causa de vocês. 

Fapaemg, 18 anos; Mário de Assis, esse guerreiro, homem de luta 
construtor da educação. Acredito que o Mário não seja professor, mas 
um construtor da educação, com certeza, e um colaborador desta 
Casa. Vendo o estatuto da Fapaemg, certificamos que a situação está 
centrada na família. Escola, família, e falta somente uma coisa para 
complementar esse triângulo, que é tudo na sociedade: a nossa igreja, 
independente da religião, para cultuarmos a Deus. 

Parabéns, Mário, por essa ação vigorosa frente à Fapaemg. 
Para concluir, deixo uma mensagem com relação ao nosso Brasil e 

ao momento que estamos vivendo. Ao invés de falar da 
desesperança, quero falar da esperança. A crise é um prenúncio de 
dias melhores, e acredito nesse provérbio chinês. Aproveitemos a 
crise para construir um Brasil melhor. As pessoas, às vezes, ficam 
encolhidas diante de tanta corrupção e impunidade que estamos 
vendo neste país, mas podem ter certeza de que isso é um prenúncio 
de um Brasil mais bem construído e mais justo. Creio nisso. 

Na semana passada, a OAB e a CNBB posicionaram-se de maneira 
muito firme com relação às eleições de 2006, pois querem preservar a 
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democracia e querem que as eleições sejam mais justas. Eleição é 
coisa séria. Dizem que, entre 485 anos de ditadura e a democracia, 
está a anarquia. Entendo que esse período que estamos vivendo, a 
anarquia, é uma fase de transição. Minha esperança é que vençamos 
essa fase de transição para que o Brasil seja mais justo com todos. A 
APPMG e a Fapaemg buscam uma escola mais valorizada e uma 
educação de mais qualidade. Só me resta pedir a Deus que ilumine as 
cabeças deste país, sociedade e governo, para que façamos mais 
justiça e tenhamos mais paz neste país. Obrigado. 

Palavras do Sr. Aluísio Pimenta 
Caros Deputado Doutor Viana, amigo do ensino e de todos os 

presentes; Joana D'arc Gontijo, colega admirável e mulher guerreira, 
que faz uma guerra pacífica; Mário de Assis, companheiro de lutas e 
de trabalho; Deputado Paulo Piau, que comoveu-me ao citar essa 
amizade, você é nosso colega professor, e nós, mineiros, orgulhamo-
nos de tê-lo aqui, na Assembléia, fazendo um trabalho extraordinário; 
Maria Madalena de Freitas, que beleza o seu trabalho; ( ... ) 

Ao Juiz de Direito, Sr. Geraldo Claret de Arantes, minha saudação 
amiga e respeitosa. Minhas colegas professoras, meus colegas 
professores, serviçais, senhoras e senhores, trago a todos uma 
saudação muito efusiva. 

Quando estava, hoje, despachando com o Governador Aécio Neves, 
ele me pediu que trouxesse a todas as professoras e a todos os 
professores, à nossa querida Joana D'arc e ao Mário de Assis um 
abraço muito respeitoso e carinhoso. Pediu-me também para dizer-
lhes que o nosso governo é sensível e sabe o valor dessas criadoras 
e desses criadores do Brasil. 

Sem me alongar, peço permissão para repetir uma coisa que já 
disse muitas vezes, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, como diz o 
Evangelho: no lugarejo em que cresci, vivia o Mons. Pinheiro Brandão, 
já bem idoso - idoso, numa época em que chamávamos de velho uma 
pessoa de 50 anos -, que começava todas as suas homilias repetindo 
que há momentos da vida do homem - e da mulher também, como 
sempre acrescentei - em que, qualquer que seja a posição do corpo, a 
alma se encontra sempre de joelhos. 

Minhas colegas e meus colegas, companheiras e companheiros da 
Mesa, senhoras e senhores, a minha alma está de joelhos diante da 



648 
beleza desta platéia tão jovem de idéias. Deus foi muito bom 
comigo, permitiu-me ser Reitor de universidade, Ministro de Estado, 
passando 17 anos fora do Brasil. E, quando me pergunto como quero 
ser chamado, não tenho dúvida de que é de professor. Pois essa é a 
profissão que iniciei aos 18 anos de idade, em Belo Horizonte, e da 
qual me orgulho. 

E digo a vocês, sem lhes tomar muito tempo, que estive 17 anos 
fora do Brasil, obrigado a viver lá fora. Fui querendo o Brasil e voltei 
orgulhando-me do Brasil; e me orgulho em ser brasileiro, em ser 
mineiro e em ser colega de vocês. As saudades que tive do Brasil 
valeram a pena, porque - repito - devemos todos nos orgulhar de ser 
brasileiros, pois vale a pena ser brasileiro. Conheci tantos países, a 
metade do mundo, mas voltei para o Brasil forte do coração. 

Quero terminar essas palavras repetindo que o Governador Aécio 
Neves tem profundo respeito e carinho pelo magistério. 

Peço licença à Mesa, ao nosso Presidente e a todos para, fora do 
protocolo, enviar às mulheres presentes um beijo muito respeitoso e 
carinhoso; e aos homens presentes, um abraço muito respeitoso e 
carinhoso. Feliz é um país, um Estado, uma cidade que tem um grupo 
de professores, com todas as dificuldades que enfrentam, como disse 
o nosso professor e Deputado Paulo Piau. 

Ele sabe disso, e terminarei também repetindo algo. Meus colegas, 
minhas colegas, serviçais, senhores e senhoras da Mesa - e fico muito 
alegre por ver duas mulheres na Mesa, pois, às vezes, o machismo 
constitui Mesa só de homens, e esse não é o caso -, desejo encerrar 
dizendo, além da mensagem que trouxe, o seguinte: só a educação 
fará deste país uma Nação fácil de governar, difícil de dominar e 
impossível de escravizar. Muito obrigado. 

Apresentação Artística 
O locutor - Convidamos os presentes a assistirem a uma 

apresentação do Grupo Contemporâneo de Dança Livre, que 
apresentará o Ritual de Beltane, com coreografia de Socorro Dias. 

- Procede-se à apresentação artística. 
Palavras da Sra. Joana D'arc Gontijo 

Deputado Doutor Viana; querido Prol. Aluísio Pimenta, Assessor do 
Governador; Dr. Geraldo Claret, Juiz da Infância e da Juventude, 
quanto trabalho bonito o senhor fez; Cel. Brito, prazer em conhecê-lo, 
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por favor diga ao Comandante-Geral que estamos fazendo um 
trabalho no interior, com os batalhões, no resgate dos símbolos 
nacionais, trocando as bandeiras nacionais que estão gastas, velhas. 
Já fizemos isso em Patos, Passos e Bom Despacho, com os 
batalhões. Assim nasceu uma parceria. As bandas desses batalhões 
farão um calendário para ir às escolas tocar o Hino Nacional com as 
crianças. Reivindico que os outros batalhões façam a mesma coisa. 
Por favor, leve isso ao seu superior, estamos pedindo para 
trabalharmos juntos, ajudando-nos nas escolas a resgatar os símbolos 
nacionais. Colega Mário de Assis, meu braço direito na luta para as 
serventes continuarem trabalhando, nunca vou esquecer-me de nós 
na chuva, Mário, Madalena, companheira de primeira hora; Deputado 
Paulo Piau, V. Exa. não nos faltou em momento algum, menino. Muito 
pelo contrário, abriu-nos as portas. Quando éramos os filhos feios, 
que ninguém queria, V. Exa. sempre se fez presente. Jamais o meu 
coração vai esquecer isso; Donizete, nosso colega de Divinópolis, 
trouxe muitas caravanas de serventes para Belo Horizonte. 

Por outro lado, houve Câmaras Municipais que massacraram as 
serventes. Eles falavam dia e noite que elas não iriam conseguir. Isso 
aconteceu na Câmara Municipal de Ouro Preto, naquela época. 

Jamais vamos nos esquecer dos que estiveram conosco. 
Não vou falar de passado, e sim do momento atual. Diz a música 

que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É daqui, desta 
tribuna, que faço um apelo ao Presidente Lula. Presidente, o senhor, 
que foi operário, que foi retirante, não deixe as serventes sem 
aposentadoria, ajude-nos a emendar a Constituição Federal para que 
a nossa Lei Complementar nº 64/2000 possa vigorar e essas mulheres 
sejam aposentadas pelo Instituto de Previdência. 

Por favor, Presidente, que isso chegue aos seus ouvidos. Não diga 
que não pedimos, pois estamos aqui, de público, pedindo que tenha 
piedade dessas mulheres. 

Elas estão morrendo. Cerca de quatro ou cinco já morreram. Não 
agüentam mais esperar para se aposentarem. Além do mais, são 
velhas. 

Por favor, Presidente, peça à sua bancada para fazer uma emenda 
à Constituição para que a nossa lei se torne constitucional. O 
Ministério Público impetrou uma ação, no Supremo Tribunal Federal, 
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argüindo a constitucionalidade da Lei nº 64/2000, que garante a 
aposentadoria a essas mulheres. 

Faço esse apelo, aqui desta tribuna, para que ele chegue aos 
ouvidos do Presidente da República. Não podemos deixar essas 
mulheres morrerem sem se aposentarem. 

Desculpem-me. A emoção é muito grande. Se não lutarmos com 
toda a dignidade e com toda a força, vocês não vão aposentar-se. 
Peço a todos que estão me ouvindo neste momento que cerrem 
fileiras conosco, para que a atual Constituição mude e que vocês 
possam se aposentar. Desta vez, minha gente, as Muralhas de Jericó 
estão lá em Brasília, no Congresso Nacional. 

Agora vamos assistir à apresentação da dança Muralhas de Jericó. 
- Procede-se à apresentação artística. 
Nós vamos pôr abaixo Jericó. Somos poucos, mas é a luta de Davi 

contra Golias. Nós vamos emendar essa Constituição e vamos 
aposentar nossas serventes. Agradeço a toda a liderança do interior, 
que aqui representa mais de 40 cidades. Muito obrigado pela 
presença de vocês. E que Deus nos abençoe. 

Palavras do Sr. Mário de Assis 
Quero também cumprimentar os pais e alunos, os estudantes da 

União Colegial de Minas, as autoridades, os educadores, as 
lideranças do interior, que se fazem presentes e foram feitos, um a 
um, por Deus. Deus os formou, deu-lhes a escola da vida. Vocês 
aceitaram os desafios e, comigo e com a Joana, foram à luta. 
Conseguimos vitórias em lutas quase impossíveis de ser vencidas. 

Mas hoje estou aqui, em nome das famílias, dos pais que, de uma 
forma muito trágica, perderam seus filhos a caminho das escolas. 
Estou aqui, em nome das crianças brutalmente assassinadas na 
favela; das crianças que não têm merenda de qualidade, não apenas 
em Minas Gerais, mas em todo o País; das mães que dizem aos filhos 
"até logo" ou "até nunca mais". 

Não tem sido fácil, não. Há 18 anos, foi fundada a Fapaemg pela 
nossa guerreira e companheira D. lrenir, aqui presente, uma jovem 
senhora, que, com pouco mais de 70 anos, trabalha até hoje, 
mostrando dignidade. Os jornais do Estado a estampam como uma 
senhora que não tem medo do trabalho; desempenha as suas ações 
sociais voluntárias até hoje; não foge do compromisso. Homenageio 
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essa guerreira, em nome de todas as mães. 

Também quero agradecer à D. Helena Rolla, que me antecedeu; ao 
nosso companheiro lsac Mamede, que também criou, fundou, 
manteve a Federação contra a vontade de muitos. 

Deputado Paulo Piau, podemos dizer que vivemos a vida deste 
Parlamento incessantemente. Atendemos a todas as chamadas que 
esta Assembléia nos tem feito, ora para as audiências públicas, ora 
para os congressos, seminários e conferências. Atendemos também, 
Dr. Geraldo Claret, ao chamado da Justiça. Sempre que precisamos 
exercer os nossos direitos constitucionais, recorremos ao Ministério 
Público, à Promotoria da Infância e da Juventude e aos Juizados da 
Infância e da Juventude de todo o Pais. Quero, de coração, agradecer 
a todo esse setor importante para a sociedade, o Judiciário, guardião 
maior dos nossos direitos constitucionais. 

Quero agradecer ainda aos pais; ao Movimento Socialista Brasil em 
Ação- MSBA -, aqui presente; às autoridades, que, nestes 18 anos de 
existência da Federação, contribuíram, e muito, para o sucesso da 
nossa entidade, inclusive o Dr. Rogério Colombino, ex-Secretário 
Municipal de Política de Abastecimento, que garantiu, em Belo 
Horizonte, a melhor política de alimentação escolar do Brasil. 

Portanto quero agradecer a todos os que colaboraram para os 18 
anos da Federação. Limitarei a minha fala, porque gostaríamos de 
render homenagem a todos os que aqui estão. Há o exemplo do Sr. 
Otacílio, de 93 anos, que fez questão de vir aqui nos ajudar. Muito 
obrigado, Sr. Otacílio. Obrigado, também, Ora. Estelita e Ora. Nadir. 

Não sei se vocês sabem, mas a Federação foi a primeira entidade a 
valorizar a vovó como parceira na educação de seus netos. Há sete 
anos, a Federação vem condecorando e incentivando esse importante 
laço lúcido que une a família para que ela desempenhe suas ações na 
sociedade, educando e também compartilhando a educação de seu 
netos. Agradeço, de coração, a esta Casa e ao Deputado Doutor 
Viana, Presidente da Comissão de Educação, que nunca deixou de 
atender à Federação nas questões aqui postas. Muito obrigado. 

Entrega de Placas 
O locutor - Neste instante, o Deputado Doutor Viana, representando 

o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Mauri Torres, 
juntamente com o Deputado Paulo Piau, fará a entrega à Sra. Joana 
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D'arc Gontijo de uma placa alusiva a esta comemoração. 
Solicitamos à homenageada que se posicione no local indicado pela 
equipe do cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres: "Em 
agosto de 1931, em meio a grandes e sérias transformações no 
cenário nacional, um grupo de educadores fundava a Associação das 
Professoras Primárias de Minas Gerais, hoje Associação de 
Professores Públicos de Minas Gerais - APPMG. A homenagem da 
Assembléia de Minas a essa instituição que, há 75 anos, com uma 
história de lutas e vitórias, tanto engrandece o magistério mineiro, por 
meio da defesa dos profissionais da educação, do ensino de 
qualidade e da valorização da cidadania". 

- Procede-se à entrega da placa. 
O locutor - Convidamos o Sr. Mário de Assis para receber também 

uma placa alusiva a esta homenagem. A placa contém os seguintes 
dizeres: "Representante das associações de pais e alunos da rede 
pública de ensino, a Fapaemg se destaca pelo atuante desempenho 
na defesa da qualidade da educação e pelo compromisso com as 
aspirações e reivindicações de seus associados. Em reconhecimento 
ao trabalho desenvolvido pela Federação das Associações, de Pais e 
Alunos das Escolas Públicas de Minas Gerais, o Parlamento mineiro 
presta sua homenagem por ocasião dos 18 anos de criação da 
entidade". 

- Procede-se à entrega da placa. 
Apresentação Musical 

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral da Assembléia, 
que, sob a regência do maestro Guilherme Bragança, apresentará as 
músicas "Canto do Povo de um Lugar", "Cio da Terra" e "Coração de 
Estudante". 

- Procede-se à apresentação musical. 
Palavras do Sr. Presidente 

Exmo. professor e amigo Aluísio Pimenta; Exmo. Juiz de Direito 
Geraldo Claret de Arantes, representando o Poder Judiciário; ilustre 
Sra. Presidente da Associação de Professores Públicos de Minas 
Gerais, uma das associações homenageadas hoje, estimada e 
admirada Joana D'arc Gontijo - na sua pessoa, na pessoa da D. Eni e 
na de Madalena, queremos homenagear todas as mulheres presentes 
e todas as mulheres de Minas Gerais -; Sr. Presidente da Federação 
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das Associações, de Pais e Alunos das Escolas Públicas de Minas 
Gerais - Fapaemg -, amigo Mário de Assis, também uma das 
entidades hoje homenageadas pela Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais; Exmo. Ten.-Cel. Brito, representando o Comando-
Geral da nossa querida Polícia Militar de Minas Gerais; meu prezado 
amigo e companheiro, grande colega da Assembléia, Deputado Paulo 
Piau, também autor do requerimento, parceiro na educação não só na 
Assembléia, mas em todo o Estado de Minas Gerais. 

Tenho dois discursos prontos - um preparado com minha 
assessoria, porque sou co-autor e iria falar; e outro como 
representante do Presidente da Assembléia -, mas deixarei a 
formalidade dos discursos, para não ser longo, e, então, falarei como 
todos falaram, com o coração. 

Gostaria de cumprimentar a todos os presentes e as pessoas que 
nos assistem pela nossa querida TV Assembléia. Em rápidas 
palavras, quero dizer da alegria desta Assembléia Legislativa e de 
todos os Deputados, representados por mim e pelo Deputado Paulo 
Piau, pela honraria de poder homenagear essas duas instituições 
históricas, pela importância do trabalho que fazem na sociedade 
mineira como um todo, principalmente na qualificação da educação. 

São 75 anos da APPMG, e não temos de falar nada. Isso porque ela 
tem maturidade, experiência de vida, de luta, de dificuldades e de 
superação de obstáculos; por isso vimos a Joana D'arc, Presidente da 
Associação, emocionar-se, pela alma que põe em seu trabalho, que 
cada vez mais nos faz admirá-la, porque tanto ela como sua diretoria 
têm tido êxito, por dar vida a todas as atividades que comandam e 
coordenam. Por isso teve tantas vitórias, aqui relatadas e citadas, ao 
longo desses 75 anos, quando passou por vanos regimes 
governamentais. Muitos não sobreviveram, mas a APPMG está aí, 
sendo homenageada. Desejo que tenham, se Deus quiser, muitos 
outros 75 vezes 7, como disse o brilhante Prol. Aluísio, usando a 
palavra bíblica dos 70 vezes 7. 

Desejamos, Joana D'arc, que Deus te ilumine e que o Divino Espírito 
Santo te cubra de graças e te dê essa força que vem do sobrenatural, 
de Deus, porque não é norrnal a sua garra exuberante. E também a 
garra de uma Madalena que não desmaiou de fraqueza, mas de 
emoção, de garra e de luta, de uma luta saudável por um ideal que ela 



654 
queria muito mais para os outros que para ela. Um ideal sem 
egoísmo, de doação e de amor. A você, Madalena, meus parabéns. 

Você nos dá ânimo para que nós, homens públicos aqui colocados 
para bem representar essa sociedade, possamos fazer as coisas com 
todo o empenho, e estamos fazendo isso. O testemunho foi dado aqui 
pelos dois Presidentes das entidades, por muitos Deputados e, 
principalmente, pelo trabalho incansável e de longos anos do 
Deputado Paulo Piau e também deste Presidente, hoje, da Comissão 
de Educação da Assembléia Legislativa. Sabemos o valor que tem a 
educação e, com esse trabalho, conseguimos avançar. Também 
temos a sensibilidade do nosso líder maior, homem público hoje em 
Minas Gerais, o nosso timoneiro, Governador Aécio Neves. 

Temos um compromisso - e não é promessa nossa - de 
continuarmos esse trabalho; e hoje foi sugerido pela Joana D'arc 
fazermos parte e levarmos representação da Comissão da 
Assembléia a Brasília, ao Congresso. Com isso, desejamos que os 
Deputados, ao invés de fazerem confusão, votem a emenda 
constitucional, viabilizando a possibilidade de corrigir essa injustiça. 
Não tolero injustiça. Há muitas coisas ruins no mundo, mas a injustiça 
e a ingratidão são terríveis, e não podemos aceitá-las. Temos de lutar 
contra essas duas coisas. Sem temer e com fé em Deus, venceremos. 

Então, Joana D'arc, que Deus te ilumine. Mário, esse homem 
extraordinário, essa figura simples e sempre de sorriso firme. Não é 
um sorriso debochado, de quem faz graça. Não. O seu sorriso é de 
tranqüilidade, de um homem maduro que sabe das suas funções e 
que tem o sentimento do dever cumprido. Ele faz bem feito e com 
dedicação. Então, parabenizo-o, Mário, porque não podemos dissociar 
a educação, se ela for integral e de qualidade, da família. Não é 
possível. Devemos continuar a luta para que a família continue a ser a 
célula máxima da sociedade. Tanto é assim que o próprio Deus que 
veio ao mundo o fez no centro de uma família. Ele poderia ter vindo de 
todas as maneiras, porque tinha esse poder, mas veio por meio da 
família, deixando o exemplo de que é com ela que devemos estar 
juntos, para que professores, diretores, associações, família e nós, 
homens públicos constituídos, irmanados e unidos, possamos dar um 
ensino de qualidade aos nossos filhos e jovens. Assim eles não 
enveredarão pelos caminhos do mal, drogas e tantas coisas ruins que 
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estão por aí. 

Então parabenizo a Assembléia. Ficamos felizes por ter dado essa 
contribuição ao colega Paulo Piau, que representa a Comissão da 
Assembléia Legislativa, homenageando, nesta noite, essas duas 
entidades de valor. Parabenizo vocês que estão aqui, trazendo a sua 
energia, fé e esperança para que, juntos, consigamos vencer as 
muralhas de Jericó. Se Deus quiser, venceremos. Muito obrigado e 
boa noite. 

A Presidência manifesta às autoridades, aos demais convidados e a 
todos os senhores e senhoras os agradecimentos pela honrosa 
presença e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os 
Deputados para a reunião ordinária de terça-feira próxima, dia 11, às 
14 horas, com a ordem do dia já anunciada, e para a reunião 
extraordinária na mesma data, às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação. Levanta-se a reunião. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença de 

convidados e autoridades e, cumprido o objetivo da convocação, 
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a 
reunião extraordinária de terça-feira, dia 11, 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 nesta edição.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 29/3/2006 
Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Fahim Sawan, Antônio Júlio, Dinis Pinheiro e Padre João (substituindo 
este ao Deputado Ricardo Duarte, por indicação da Liderança do 
Bloco PT-PCdoB), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Fahim Sawan, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Dinis Pinheiro, 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 
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nº 2.822/2005, no 1 º turno, para o qual designou como relator o 
Deputado Antônio Júlio. Passa-se à 2' Fase da 2ª Parte dos trabalhos, 
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 6.117, 6.140, 
6.158, 6.200, 6.225 e 6.270/2006. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte da 
reunião, compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva solicitando a realização de audiência 
pública da Comissão, com os convidados relacionados em anexo, 
para se debater a fixação de subsídio, considerando a tramitação de 
matérias nesta Casa que versam sobre o tema. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de abril de 2006. 
Fahim Sawan, Presidente - Sargento Rodrigues - Gustavo Valadares 

- Dinis Pinheiro - Weliton Prado. 
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4' . 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA, EM 

31/3/2006 
Às 10h15min, comparecem no Salão do Conselho, no Município de 

Angustura, os Deputados Paulo Cesar, Carlos Gomes e Biel Rocha 
(substituindo este à Deputada Cecília Ferramenta, por indicação da 
Liderança do Bloco PT-PC do B), membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Cesar, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Biel Rocha, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater o 
Circuito Áreas Proibidas. A Presidência interrompe a 1' Parte da 
reunião para ouvir os Srs. José Alves Fortes, Secretário Municipal de 
Cultura, representando Sérgio Antônio Ribeiro Ferreira, Prefeito 
Municipal de Além Paraíba; Leandro da Silva Santos, Secretário 
Municipal de Lazer e Turismo, representando Nilo Sérgio Tostes Luz, 
Prefeito Municipal de Pirapetinga; Clara Rodrigues Muniz Filha, 
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Secretária Municipal de Educação, representando Ely Alves 
Quintão, Prefeita Municipal de Volta Grande; Guilherme Antônio Diniz, 
do Instituto Culturar; Marco Aurélio Zancanela do Carmo, Capitão da 
PMMG, representando o Comandante Regional; Neidson Barros 
Gonçalves, Vereador de Além Paraíba; Nilo Ovídio Lima Passos, 
Presidente do Circuito Áreas Proibidas; e Sávío Neves, Diretor do 
Trem do Corcovado, os quais são convidados a tomar assento à 
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Biel Rocha e 
Carlos Gomes, autores 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. 
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Paulo 
Cesar (2), em quepede seja formulada manifestação de aplauso ao 
Sindicato Intermunicipal da Indústria do Calçado de Nova Serrana, 
pelo aumento de sua base territorial com a incorporação das unidades 
fabris localizada nos Municípios de Araújos, Bom Despacho, 
Conceição do Pará, Divinópolis, lgaratinga, Leandro Ferreira, Onça de 
Pitangui, Pará de Minas, Perdigão, Pitangui e São Gonçalo do Pará; e 
seja realizada reunião desta Comissão com a Secretária de Turismo, 
para debater, em audiência pública, os projetos pertinentes a essa 
Secretaria; Biel Rocha, Carlos Gomes e Paulo Cesar (3), em que 
pedem seja agendada visita desta Comissão, com representantes da 
Associação Gestora do Circuito Turístico Áreas Proibidas, à Maria 
Elvira, Secretária de Estado de Turismo, para tratarem de assuntos de 
interesse das comunidades integrantes do referido Circuito; em que 
solicitam seja agendada visita desta Comissão, com representantes 
dos Municípios e entidades que integram o Circuito Turístico Áreas 
Proibidas, com o Sr. Octávio Elísio Alves de Brito, Presidente do 
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais -
lepha-MG -, para tratarem da preservação do patrimônio histórico, 
artístico e cultural da região; e em que solicitam que esta Casa, 
representada pelas suas Comissões permanentes, esteja presente na 
Semana de Angustura, realizada anualmente, no mês de março, no 
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referido distrito do Município de Além Paraíba. 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, 31 de março de 2006. 
Paulo Cesar, Presidente- Biel Rocha- Carlos Gomes. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
"EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 2.920/2006, ENCAMINHADA 

POR MEIO DA MENSAGEM Nº 561/2006, PUBLICADA NA EDIÇÃO 
DE 8/4/2006* 

O Projeto de Lei nº 2.920/2006 fica acrescido dos seguintes artigos: 
'Art. (X) - As tabelas de vencimento básico das carreiras a seguir 

relacionadas são, respectivamente: 
I - as constantes no Anexo I, para a carreira de Procurador do 

Estado de que trata a Lei Complementar nº 81, de 1 O de agosto de 
2004; 

li - as constantes no Anexo li, para a carreira de Advogado 
Autárquico, de que trata a Lei Complementar nº 81, de 1 O de agosto 
de 2004. 

Parágrafo único - As tabelas de que trata o 'caput' entram em vigor 
em 1 º de janeiro de 2006. 

Art. (Y) - Ficam incorporados aos valores da tabela de vencimento 
básico dos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo e 
inativos das carreiras de Procurador do Estado, de que trata a Lei 
Complementar nº 81, de 1 O de agosto de 2004, os valores 
correspondentes, na data de publicação desta lei, às seguintes 
vantagens: 

I - a verba de representação de que trata o art. 38 da Lei 
Complementar nº 30, de 1 O de agosto de 1993; 

11 - o Adicional de Atividade Específica, de que trata o art. 33 da Lei 
no 11.711 de 23 de dezembro de 1994; 

111 - a Gratificação de Atividade Institucional Autônoma - GAlA - de 
que trata o art. 2º da Lei Delegada nº 46, de 28 de julho de 2000. 

IV- a Vantagem Temporária lncorporável- VTI, de que trata a Lei nº 
15.787 de 27 de outubro de 2005. 

§ 1 º -Os valores da tabela de vencimento básico de que trata o art. 
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1 º compreendem as incorporações de que trata este artigo. 

§ 2° - Em decorrência da incorporação integral da Vantagem 
Temporária lncorporável- VTI, nos termos do inciso IV deste artigo, os 
servidores a que se refere o 'caput' deixam de fazer jus a sua 
percepção. 

Art ( ) - Em decorrência das incorporações de que trata o artigo Y 
ficam extintas as seguintes vantagens: 

I - a verba de representação de que trata o art. 38 da Lei 
Complementar nº 30, de 1 O de agosto de 1993; 

li - o Adicional de Atividade Específica, de que trata o art. 33 da Lei 
no 11.711 de 23 de dezembro de 1994; 

111 - a Gratificação de Atividade Institucional Autônoma - GAlA - de 
que trata o art. 2° da Lei Delegada nº 46, de 28 de julho de 2000. 

Art. (V) - Aplica-se o disposto no artigo Y aos cargos de provimento 
em comissão do Quadro Específico de Pessoal da Advocacia-Geral 
do Estado de que tratam os artigos 81 e 82 da Lei Complementar nº 
30, de 1 O de agosto de 1993 e alterações posteriores. 

§ 1 º - A tabela de vencimento básico dos cargos de provimento em 
comissão de Advogado-Geral do Estado, Advogado-Geral Adjunto do 
Estado e Corregedor do Quadro Específico de Pessoal da Advocacia-
Geral do Estado, de que trata o 'caput', passa a ser a constante no 
Anexo 111 desta lei. 

§ 22 - Ao ocupante de cargo de Advogado-Geral do Estado, 
Advogado-Geral Adjunto do Estado e Corregedor não se aplica o 
disposto no inciso VIl do art. 26 da Lei Complementar nº 81, de 1 O de 
agosto de 2004, salvo se optar pela remuneração do cargo efetivo de 
Procurador do Estado. 

§ 3º - Fica vedada qualquer vinculação entre remuneração dos 
cargos de provimento em comissão do Quadro Específico de Pessoal 
da Advocacia-Geral do Estado. 

Art. ( ... ) - Os servidores posicionados na estrutura das carreiras de 
que trata o art. (x), na forma do decreto a que se refere o art. ( ... ), 
serão nominalmente identificados em resolução conjunta do 
Advogado-Geral do Estado e do Secretário de Estado de 
Planejamento e Gestão. 

Parágrafo único - A resolução a que se refere o 'caput' deste artigo 
produzirá efeitos financeiros a partir de 1 º de janeiro de 2006. 
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Art. ( ... ) - Serão revistos os proventos do servidor aposentado em 

cargo efetivo transformado pela Lei Complementar nº 81, de 2004, 
tomando-se como referência o vencimento básico do nível e do grau 
correspondente ao nível e ao grau do cargo efetivo em que se deu a 
aposentadoria, observado o disposto no art. 49 da Lei Complementar 
nº 81, de 2005, e a correlação constante na referida lei. 

Art. ( ... ) -O Poder Executivo adotará as medidas necessárias para o 
levantamento e a atualização dos dados funcionais dos servidores no 
Sistema de Administração de Pessoal - SISAP, no prazo de trinta e 
seis meses contados da data de publicação desta Lei. 

Art. (Z) - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder o 
reposicionamento dos servidores nas respectivas carreiras, na forma 
de decreto, observado o disposto no artigo anterior, com base no 
tempo de serviço anterior ao posicionamento de que trata o art. 49 da 
Lei Complementar nº 81, de 2005, e posterior ao último ato de 
posicionamento na classe ou de promoção, anterior ao referido 
posicionamento. 

Art. (W) - O tempo de efetivo exercício e o resultado da avaliação de 
desempenho individual anteriores ao posicionamento dos servidores 
nas carreiras de que trata o art. (x) poderão ser considerados para fins 
da primeira progressão e da primeira promoção, na forma de decreto. 

Art. ( ... ) - O mesmo tempo de efetivo exercício anterior ao 
posicionamento de que trata o art. (x) não poderá ser utilizado 
cumulativamente para fins dos disposto nos artigos Z ou W. 

Art. ( ... ) - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo da 
carreira de Advogado Autárquico poderá optar, no prazo de noventa 
dias contados da data da publicação desta lei, por carga horária de 
trabalho semanal de quarenta horas, com tabela de vencimento 
básico correspondente à carga horária. 

Parágrafo único - A opção de que trata o 'caput' será irretratável e 
deverá ser formalizada por meio de requerimento escrito ao 
Advogado-Geral do Estado. 

Art. ( ... ) - O servidor será posicionado, por meio de decreto, na 
estrutura das carreiras de que trata esta lei, de acordo com a 
correlação constante na Lei Complementar nº 81, de 2004, 
observadas em relação ao cargo anteriormente ocupado: 

I - a escolaridade exigida para o provimento do cargo efetivo 
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transformado; 

li -o vencimento básico correspondente ao nível e ao grau do cargo 
de provimento efetivo transformado, percebido pelo servidor até a data 
de publicação desta Lei. 

Art. ( ... ) - Haverá progressão ou promoção por escolaridade 
adicional, nos termos de decreto, após aprovação da Câmara de 
Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, aplicando-se 
fator de redução ou supressão do interstício necessário e do 
quantitativo de avaliações periódicas de desempenho individual 
satisfatórias para fins de progressão ou promoção, na hipótese de 
formação complementar ou superior àquela exigida para o nível em 
que o servidor estiver posicionado, relacionada com a natureza e a 
complexidade da respectiva carreira. 

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do 
disposto no 'caput' deste artigo poderão ser utilizados uma única vez, 
sendo vedado seu aproveitamento para fins de concessão de 
qualquer vantagem pecuniária, salvo para concessão do Adicional de 
Desempenho - ADE. 

Art. ( ) - A tabela de estrutura constante no Anexo I da Lei 
Complementar no 81, de 1 O de agosto de 2004, correspondente a 
carreira de Advogado Autárquico, fica substituída pela constante no 
Anexo IV desta Lei. 

Art. ( ... ) - O § 1 º do artigo 1 º da Lei nº 15.969, de 1 O de janeiro de 
2006, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"§ 1 º-A verba de que trata o 'caput' deste artigo será de 100% (cem 
por cento) do valor do vencimento básico do cargo de Procurador do 
Estado nível I grau a e não constitui base de cálculo para nenhum 
adicional nem integra a remuneração do beneficiário para nenhum 
efeito.". 

Anexo I 
(a que se refere o art. da Lei nº .................. de .................. de .......... ) 

Tabela de Vencimento Básico dos Servidores das Carreiras do Grupo 
de Atividades Jurídicas do Poder Executivo 

•. A tabela referente ao item 1.1 - Tabela de Vencimento Básico da 
Carreira de Procurador do Estado - Carga horária: 40 horas foi 
publicada no "Diário do Legislativo" de 11.4.2006. 

Anexo 11 



(a que se refere o art. da Lei nº .................. de ................. . 
de .......... ) 

Tabelas de Vencimento Básico dos Servidores das Carreiras do 
Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo 
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•- A tabela referente ao item 11.1 - Tabelas de Vencimento Básico 
da Carreira de Advogado Autárquico - Carga horária: 30 horas foi 
publicada no "Diário do Legislativo" de 11.4.2006. 
•- A tabela referente ao item 11.1 - Tabelas de Vencimento Básico 

da Carreira de Advogado Autárquico - Carga horária: 40 horas foi 
publicada no "Diário do Legislativo" de 11.4.2006. 
•- A tabela referente ao Anexo 111 (a que se refere o§ 1 ºdo art. V da 

Lei nº .................. de .................. de .......... ) foi publicada no "Diário do 
Legislativo" de 11.4.2006. 

Anexo IV 
(a que se refere o art. X da Lei nº de de 2006) 

'Anexo I 
(a que se referem os arts. 1 º, 42, 46 e 47 da Lei Complementar nº 81, 

de 1 O de agosto de 2004) 
•- A tabela referente ao item 1.2 - Estrutura da Carreira de Advogado 

Autárquico - Carga horária: 30 ou 40 horas por semana foi publicada 
no "Diário do Legislativo" de 11.4.2006. 

• - Publicado de acordo com o texto original. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

3.021/2006 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei nº 

3.021/2006 tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a 
Irmandade dos Congadeiros da Comunidade Nossa Senhora 
Aparecida- ICCNSA -,com sede no Município de Formiga. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", em 10/3/2006, 
e, a seguir, encaminhada a esta Comissão a fim de serem 
examinados, preliminarmente, os seus aspectos jurídico, 
constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Em exame à documentação que instrui os autos do processo, 
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constatamos que a referida entidade tem personalidade jurídica, 
encontra-se em funcionamento há mais de um ano, os cargos de sua 
diretoria não são remunerados e os Diretores são pessoas 
reconhecidamente idôneas. 

Ressalte-se, ainda, que o art. 29 do seu estatuto estabelece que as 
atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos sócios, 
não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, 
gratificação, bonificação ou vantagem; e o art. 41 dispõe que, em caso 
de dissolução da entidade, o patrimônio remanescente será destinado 
a uma entidade congênere, desse Município, com personalidade 
jurídica e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a 
entidade pública. 

Estão atendidos, portanto, entre outros, os requisitos estabelecidos 
no art. 1 º da Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre o processo 
declaratório de utilidade pública, modificada pela Lei nº 15.430, de 
2005, não havendo, assim, óbice à continuidade da tramitação do 
referido projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei nº 3.021/2006. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa 

Gustavo Corrêa - Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

3.030/2006 
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 

Relatório 
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em 

tela tem por objetivo dar a denominação de Maria da Conceição 
Patrús ao trecho da Rodovia MG-275 que liga o Município de Capela 
Nova à BR-040. 

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

Fundamentação 
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Por meio da denominação da rodovia que liga o Município de 

Capela Nova à BR-040, o Projeto de Lei nº 3.030/2006 tem como 
finalidade homenagear Maria da Conceição Patrús, nascida naquela 
localidade. 

De origem humilde, ela teve 16 filhos, os quais, após ficar viúva, 
conseguiu educar primorosamente com esforço, fé e força de trabalho, 
dentro dos princípios cristãos de honestidade, seriedade e amor ao 
próximo. Ressaltem-se, entre eles, dois representantes da população 
mineira: o saudoso Sebastião Patrús de Sousa e o atual Secretário de 
Estado de Transportes e Obras Públicas, Agostinho Patrús. Também 
como parte de sua descendência, o atual Ministro do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, Patrús Ananias de Sousa. 

Maria da Conceição Patrús sintetiza as qualidades e a força da 
mulher mineira, fazendo jus à homenagem que lhe pretende prestar a 
proposição em análise. 

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

nº 3.030/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 1 O de abril de 2006. 
Célio Moreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.061/2006 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em epígrafe 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Artistas e 
Artesãos de Extrema- Crearte -,com sede no Município de Extrema. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 17/3/2006, vem a matéria a 
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 
188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de 

um ano, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por 
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos 
seus cargos. 

Além disso, o § 2º do art. 57 de seu estatuto dispõe que, em caso de 
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dissolução, os bens remanescentes não poderão ser distribuídos 
entre os associados, devendo ser doados a instituição congênere, 
juridicamente constituída, registrada no Conselho Nacional de 
Assistência Social, para serem aplicados com as mesmas finalidades 
da instituição dissolvida. O art. 59 dispõe que nenhum cargo eletivo ou 
de nomeação previsto no referido estatuto será remunerado, seja de 
forma direta, seja indireta, não podendo os titulares receber 
gratificações ou qualquer forma de vantagem em dinheiro, bens ou 
direitos. 

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 º da Lei nº 
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade 
pública, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei nº 3.061/2006. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão -

Sebastião Costa - Gustavo Corrêa. 
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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
POlÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 28/3/2006 
Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Padre João e Marias Fernandes, membros da supracitada Comissão. 
Está presente, também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Padre João, declara 
aberta a reunião e, nos termos regimentais, dispensa a leitura da ata 
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a debater os critérios de liberação de recursos 
financeiros para a cafeicultura mineira estabelecidos pelo Programa 
de Zoneamento Agrícola do Ministério de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e apreciar proposições da Comissão. A Presidência 
interrompe a i • Parte da reunião para ouvir os convidados: Srs. 
Marcelo Franco, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Francisco José Metidieri, 
Coordenador do Programa de Zoneamento Agrícola do Ministério de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; lgino Marcos da Mata de 
Oliveira, Delegado Federal do Ministério de Desenvolvimento Agrário 
em Minas Gerais; Marcelo de Pádua Felipe, Coordenador Estadual da 
Emater-MG; Rodrigo de Almeida Pontes, Assessor Técnico da Faemg; 
Mílton Flávio Nunes, Assessor de Gabinete do Secretário de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Luiz Eduardo de Oliveira, 
Coordenador de Segurança da Produção da Secretaria de Agricultura 
Familiar do Ministério de Desenvolvimento Agrário; Ronaldo Pedrosa 
Gomes, Superintendente Substituto do Ministério de Agricultura em 
Minas Gerais, os quais são convidados a tomar assento à mesa. Os 
Deputados Padre João e Dalmo Ribeiro Silva, autores do 
requerimento que deu origem ao debate, tecem considerações iniciais. 
Logo após, passa-se a palavra aos convidados, para que façam suas 
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme 
consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos 
ordinários da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 



667 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de março de 2006. 
Padre João, Presidente - Marlos Fernandes - Doutor Viana - Luiz 

Humberto Carneiro. 
ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE CULTURA 
NA 4' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA, 

EM 4/4/2006 
Às 1 Oh15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Domingos Sávio, Dilzon Melo, José Henrique e Sebastião Helvécio, 
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; os 
Deputados Biel Rocha, Domingos Sávio, José Henrique e Luiz 
Humberto Carneiro (substituindo este à Deputada Vanessa Lucas, por 
indicação da Liderança do BPSP), membros da Comissão de Cultura. 
Estão presentes, também, os Deputados Adalclever Lopes, Antônio 
Júlio, Fábio Avelar e Weliton Prado. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e 
informa aos Srs. Deputados que não há ata a ser lida por se tratar da 
primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se 
destina a debater, em audiência pública, os critérios utilizados pela 
Policia Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar para a cobrança de 
taxas instituídas pelo governo do Estado na realização de eventos 
culturais de grande porte em Minas Gerais, e a discutir e votar 
proposições da Comissão. A Presidência interrompe a 1' Parte da 
reunião para ouvir os Srs. Leonardo Brandão, Chefe de Gabinete, 
representando Eleonora Santos Rosa, Secretária de Cultura; Ten. Cel. 
Cláudio Vinício Sena Teixeira, Subcorregedor; Ten. Cel. Altair Penido 
e Major Jaime de Paula, Chefes da 3' e da 6' Seção do Estado Maior, 
respectivamente, representando o Cel. José Honorato Ameno, 
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas 
Gerais; Hérzio Mansur, Diretor Comercial, representando Celso Cota 
Neto, Prefeito Municipal de Mariana e Presidente da Associação 
Mineira de Municípios; Francisco Simões, Assessor Jurídico, 
representando Roberto Simões, Presidente da Faemg; Leonardo Dias, 
Diretor da DM - Promoções, representando Lúcio dos Santos Oliveira, 
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Presidente da Abrape; João Welligton Esteves, representante do 
Setor Cultural; Paulo Carvalho e Alex Viana, assessores da 
Superintendência de Tributação da Secretaria de Fazenda; e Newton 
Bernardino de Souza, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais 
do Municipio de Cláudio, que são convidados a tomar assento à 
mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate 
tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos 
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. 
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação é 
aprovado requerimento do Deputado Antônio Júlio, em que solicita 
seja a Comissão de Segurança Pública convidada a participar da 
próxima reunião da Comissão, no dia 11/4/2006, às 1 O horas, que 
dará prosseguimento aos debates iniciados sobre o assunto objeto 
deste reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião conjunta, no dia 11/4/2006, às 1 O 
horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de abril de 2006. 
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Melo - lvair Nogueira - Jayro 

Lessa - Vanessa Lucas - Biel Rocha - Sebastião Helvécio. 
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 

4/4/2006 
Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada 

Vanessa Lucas e os Deputados Gil Pereira e Biel Rocha, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Gil Pereira, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento da Deputada Vanessa Lucas, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta e comunica o recebimento das seguintes proposições, para as 
quais designou os relatores citados a seguir: em turno único, Projetos 
de Lei nºs 2.546, 2.945 e 2.992/2006 e, no 1 º turno Projeto de Lei nº 
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2.880/2005 (Deputado Biel Rocha). Passa-se à 1 ª Fase da 2ª Parte 
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, é aprovado, no 1 º turno, o parecer pela 
aprovação com a Emenda nº 1, apresentada. Passa-se à 2ª Fase da 
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão 
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os 
Projetos de Lei nºs 2.843 e 2.883/2005 (relator: Deputado Biel Rocha), 
que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, 
cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.269 e 
6.321/2006. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (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 Elisa Costa e do Deputado 
Biel Rocha em que solicitam a realização de audiência pública da 
Comissão, para subsidiar-se o parecer ao Projeto de Lei nº 
2.880/2005, que altera a Lei nº 12.733, de 30/12/97, regionalizando a 
concessão de incentivos fiscais com o objetivo de estimular a 
realização de projetos culturais no Estado, com os convidados que 
menciona, e dos Deputados Rogério Correia e Biel Rocha em que 
solicitam a realização de audiência pública da Comissão, para se 
discutirem a recuperação do patrimônio, a memória, a história e a 
cultura ferroviária em Minas Gerais, e a visita da Comissão para 
averiguar em Corinto, Juiz de Fora, Miguel Burnier, em Ouro Preto, 
Buritizeiro e Monte Azul, os locais que necessitam de recuperação. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de abril de 2006. 
Gil Pereira, Presidente - André Quintão - Sávio Souza Cruz. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 2 E 3, APRESENTADAS NO 

1 ºTURNO AO PROJETO DE LEI Nº 3.063/2006 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
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De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela autoriza o 

Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do 
Brasil S.A., destinada à execução do Programa de Melhoria de 
Ligações e Acessos Rodoviários no Vale do Rio Doce. 

Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, com a Emenda nº 1, que apresentou. 
Em seguida, esta Comissão opinou por sua aprovação em 1 º turno, 
com a emenda apresentada pela Comissão anterior. 

Na fase de discussão do projeto no 1 º turno, foram apresentadas, 
em Plenário, as Emendas nºs 2 e 3, que vêm a esta Comissão para 
receber parecer, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O objetivo da proposição em tela é autorizar o Poder Executivo a 

contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A., destinada à 
execução do Programa de Melhoria de Ligações e Acessos 
Rodoviários no Vale do Rio Doce. Estabelece, ainda, a 
obrigatoriedade do depósito dos recursos resultantes da referida 
operação de crédito em instituições financeiras que centralizem a 
receita do Estado. Como garantia do contrato, a proposição autoriza o 
Poder Executivo a oferecer, até o limite de 125% do valor do 
financiamento, caução de ações preferenciais nominativas e de 
debêntures de emissão da Companhia Energética de Minas Gerais 
S.A. - Cemig. 

Durante a discussão do projeto em Plenário, foram apresentadas 
duas emendas. A Emenda nº 2, de autoria do Governador do Estado, 
pretende duas modificações no projeto original. Primeiramente, dá 
nova redação ao art. 1 º, com a finalidade de aumentar o valor do 
financiamento de li 6.250.000.000,00 (seis bilhões duzentos e 
cinqüenta milhões de ienes) para li 7.250.000.000,00 (sete bilhões 
duzentos e cinqüenta milhões de ienes), equivalentes a 
R$135.000.000,00. De acordo com mensagem enviada pelo 
Governador do Estado, o aumento do limite do valor da contratação é 
fundamentado na valorização do Real em relação ao Iene, moeda de 
referência para a operação, uma vez que o agente financiador da 
transação de crédito é o Banco Japonês para a Cooperação 
Internacional. 
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A mesma Emenda nº 2 propõe a alteração do art. 3º do projeto, 

que trata das modalidades de garantias para a realização da operação 
de crédito. De acordo com o projeto original, é oferecida como 
garantia do financiamento a caução de ações preferenciais e de 
debêntures da Cemig. Visando aperfeiçoar a redação do projeto 
original, a emenda suprime a palavra caução, uma vez que a garantia 
da operação é dada pelos próprios titulas, que já estariam 
automaticamente caucionados com a aprovação do projeto. 

Vale salientar que as ações oferecidas em garantia são da classe 
preferenciais nominativas, ou seja, sem direito a voto, o que não 
compromete o controle acionário da Cemig pelo Estado. Da mesma 
forma, as debêntures são títulos nominativos negociáveis, 
representativos de dívida de médio ou de longo prazo da Cemig e não 
dão direito a voto. Conforme as informações prestadas pelo Poder 
Executivo, as referidas debêntures encontram-se sob a custódia da 
Minas Gerais Participações S.A. - MGI -, entidade integrante da 
administração indireta do Estado, vinculada à Secretaria de Fazenda, 
e foram liberadas, recentemente, da garantia prestada no contrato que 
proporcionou a vinda da Mercedes Benz do Brasil S.A. para Minas 
Gerais. 

A Emenda nº 3, de autoria do Deputado Weliton Prado, veda a 
concessão para a exploração da iniciativa privada dos trechos de 
rodovias a serem financiados pelos recursos oriundos da operação de 
crédito, pelo prazo de até 5 anos após a realização das obras. 
Entendemos que o teor da emenda foge ao objeto do projeto, razão 
pela qual opinamos por não acatá-la. 

Em virtude da relevância das modificações apresentadas e para 
uma melhor estruturação do projeto, apresentamos ao final de nosso 
parecer o Substitutivo nº 1, no qual acatamos as propostas da 
Emenda nº 2, apresentada pelo Poder Executivo. No substitutivo 
apresentado, retiramos a possibilidade de substituição das garantias 
ofertadas por outras da mesma natureza. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.063/2006, no 1 º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir 
apresentado, e pela rejeição das Emendas nºs 1 e 3, ficando 
prejudicada a Emenda nº 2. 
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SUBSTITUTIVO Nº 1 

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o 
Banco do Brasil S.A .• destinada à execução do Programa de Melhoria 
de Ligações e Acessos Rodoviários no Vale do Rio Doce. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de 

crédito, em moeda estrangeira, com o Banco do Brasil S.A., até o 
limite equivalente a li 7.250.000.000,00 (sete bilhões duzentos e 
cinqüenta milhões de ienes), equivalentes a R$135.000.000,00 (cento 
e trinta e cinco milhões de reais) destinados à execução do Programa 
de Melhoria de Ligações e Acessos Rodoviários no Vale do Rio Doce, 
componente do Projeto Estruturador de Pavimentação de Ligações e 
Acessos Rodoviários aos Municípios - Proacesso. 

Art. 2º - Os recursos decorrentes da operação de crédito de que 
trata esta lei, objeto de contrato celebrado com o Banco do Brasil S.A., 
serão depositados em instituições financeiras que centralizem a 
receita do Estado. 

Art. 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer em garantia 
para a realização da operação de crédito de que trata esta lei até o 
limite equivalente a 125% (cento e vinte e cinco por cento) do valor do 
financiamento: 

I - ações preferenciais nominativas de emissão da Companhia 
Energética de Minas Gerais S.A. - Cemig -, de titularidade da 
administração direta ou indireta; 

11 - debêntures de emissão da Companhia Energética de Minas 
Gerais S.A. - Cemig. 

Art. 4º - Para cumprimento das obrigações assumidas, o Poder 
Executivo fica autorizado a anuir na inclusão de cláusula contratual 
que autorize o Banco do Brasil S.A. a promover a excussão das 
garantias prestadas no contrato de empréstimo de que trata esta lei. 

Art. 5º - O orçamento do Estado consignará, anualmente, os 
recursos necessários ao atendimento da contrapartida financeira do 
Estado no Projeto e das despesas relativas à amortização do 
principal. juros e demais encargos decorrentes da operação de crédito 
autorizada por esta lei. 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 11 de maio de 2006. 
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Domingos Sávio, Presidente - José Henrique, relator - Jayro 

Lessa - Elisa Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

2.546/2005 
Comissão de Cultura 

Relatório 
De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em tela 

visa declarar de utilidade pública o Coral Tangarás de Santa Isabel, 
com sede no Município de Betim. 

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

Fundamentação 
O Coral Tangarás de Vila Isabel, originário de um grupo de artistas, 

é entidade civil, sem fins lucrativos, que tem por objetivo primordial 
divulgar a música sacra e a música popular brasileira. 

Realizando recitais e apresentações informais na Igreja Matriz de 
Santa Isabel, em Betim, especialmente nas missas de domingo e nas 
festas religiosas, os membros da instituição procuram familiarizar o 
público com a música erudita e com a música popular menos 
divulgada, contribuindo, assim, para a popularização da arte. 

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

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.546/2005 em turno único. 
Sala das Comissões, 11 de abril de 2006. 
Biel Rocha, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
2.945/2006 

Comissão de Cultura 
Relatório 

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em tela 
visa declarar de utilidade pública o Grêmio Recreativo e Escola de 
Samba Levanta Poeira, com sede no Município de Rio Pomba. 

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

Fundamentação 
A entidade em causa é uma agremiação de caráter cultural e 

recreativo. Tem por objetivo a divulgação e a manutenção de uma das 
mais caras tradições da cultura popular do País, o carnaval. 

Promovendo desfiles de carnaval, ela divulga o folclore e as músicas 
características da festividade, o samba e o frevo, cujas letras e ritmos 
os seus compositores procuram recriar e, às vezes, até aprimorar. 

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

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.945/2006 em turno único. 
Sala das Comissões, 11 de abril de 2006. 
Biel Rocha, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
2.992/2006 

Comissão de Cultura 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em tela 
visa declarar de utilidade pública a Academia Dorense de Letras -
ADL -, com sede no Município de Boa Esperança. 

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

Fundamentação 
A referida Academia é referência na preservação da literatura e tem 

como objetivo o esforço para priorizar a educação dos jovens e 
divulgar a arte em múltiplos aspectos. 

Ela é um exemplo criado dentro da sociedade de Boa Esperança, 
cidade que ostenta como patrimônio sensibilidade cultural e que deu 
grande contribuição para a consagração da literatura mineira no 
contexto nacional. 

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

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.992/2006 em turno único. 
Sala das Comissões, 11 de abril de 2006. 
Biel Rocha, relator. 

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.005/2006 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.005/2006 

altera a Lei Delegada nº 37, de 13/1/89, que reestrutura a 
remuneração do pessoal da PMMG. 

Aprovada no 1 º turno, retorna a matéria a esta Comissão para 
receber parecer no 2º turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei nº 3.005/2006 institui verba indenizatória para os 

militares da ativa e para os servidores em atividade integrantes do 
quadro efetivo da Polícia Civil, da carreira de Agente de Segurança 
Penitenciária e de Agente de Segurança Socioeducativo. A intenção é 
ressarcir esses servidores das despesas com a aquisição do 
fardamento ou uniforme necessário ao desempenho de suas funções. 

A verba indenizatória corresponde a 40% da remuneração básica do 
soldado de 1ª classe e será paga anualmente aos militares da ativa. 
Os arts. 2º e 3º da proposição estendem o benefício aos servidores 
em atividade integrantes do quadro efetivo da Polícia Civil, da carreira 
de Agente de Segurança Penitenciária e de Agente de Segurança 
Socioeducativo bem como aos servidores dessas categorias 
contratados temporariamente. O art. 4º estabelece que as despesas 
relativas à aplicação da lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias do orçamento corrente das instituições a que se 
vinculam os servidores beneficiados. 

Não havendo óbice jurídico à aprovação da matéria, conforme 
analisado pela Comissão de Constituição e Justiça no seu parecer o 
1 º turno, cabe, nesse momento, reiterar que a proposta é justa e 
equilibrada. Os agentes estatais, para além de condições adequadas 
de trabalho e de um ambiente laboral fraterno e saudável, precisam 
ser devidamente remunerados. A reunião desses fatores não só 
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favorece a situação pessoal do servidor como também resulta em 
uma prestação de serviço público mais eficiente. 
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A indenização ora pretendida aumenta a liquidez dos vencimentos 
das categorias beneficiadas, as quais, em razão das singularidades 
das suas funções, efetivamente realizam despesas pessoais para o 
atendimento do interesse público. 

Conclusão 
Com base no exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

nº 3.005/2006, no 2º turno. 
Sala das Comissões, 11 de abril de 2006. 
Fahim Sawan, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Sargento 

Rodrigues Ricardo Duarte Luiz Humberto Carneiro. 




