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Comissão Especial 
para Emitir Parecer 

sobre o Veto Parcial à 
Proposição de Lei N° 

15.580 
9.9.2003 28 Especial da Comissão 19.9.2003 980 

de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia 

9.9.2003 28 Especial da Comissão 19.9.2003 981 
do Trabalho, da 

Previdência e da Ação 
Social 

9.9.2003 2a Especial da Comissão 19.9.2003 982 
de Saúde 

9.9.2003 2a Especial da Comissão 19.9.2003 983 
de Administração 
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Pública 
9.9.2003 28 Especial da Comissão 19.9.2003 983 

de Política 
Agropecuária e 
Agroindustrial 

9.9.2003 188 Ordinária da 19.9 .2003 984 
Comissão de Política 

Agropecuária e 
Agroindustrial 

10.9.2003 208 Ordinária da 19.9.2003 985 
Comissão de Direitos 

Humanos 
10.9.2003 228 Ordinária da 19.9.2003 987 

Comissão de Turismo, 
Indústria e Comércio 

10.9.2003 18 Especial da Comissão 19.9.2003 988 
Especial da Santa 

Casa de Belo 
Horizonte 

15.9.2003 88 Extraordinária da 19.9.2003 988 
Comissão de Meio 

Ambiente e Recursos 
Naturais 

16.9.2003 168 Ordinária da 19.9.2003 990 
Comissão de 

Administração Pública 
16.9.2003 138 Extraordinária da 19.9.2003 991 

Comissão Humanas 
18.9.2003 768 Ordinária 20.9.2003 1050 
19.9.2003 Debates 20.9.2003 1124 
17.9.2003 528 Extraordinária 20.9.2003 1124 
17.9.2003 538 Extraordinária 20.9.2003 1133 
19.3.2003 18 Especial da Comissão 20.9.2003 1148 

Especial para Emitir 
Parecer sobre a 

Proposta de Emenda 
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à Constituição N° 
16/2003 

10.9.2003 2a Especial da Comissão 20.9.2003 1149 
Especial de Assuntos 

Municipais e 
Regionalização 

10.9.2003 2a Ordinária da 20.9.2003 1149 
Comissão Especial do 

Transporte de 
Automóveis 

11 .9.2003 1a Ordinária da 20.9.2003 1151 
Comissão Especial da 

Cafeicultura Mineira 
11.9.2003 7a Ordinária da 20.9.2003 1152 

Comissão de 
Participação Popular 

16.9.2003 15a Ordinária da 20.9.2003 1153 
Comissão de 

Segurança Pública 
16.9.2003 28a Extraordinária da 20.9.2003 1154 

Comissão de 
Constituição e Justiça 

16.9.2003 209 Ordinária da 20.9.2003 1157 
Comissão de 
Transporte, 

Comunicação e Obras 
Públicas 

18.9.2003 6a Extraordinária da 20.9.2003 1158 
Comissão de 

Transpote, 
Comunicação e Obras 

Públicas 
18.9.2003 209 Especial 23.9.2003 1187 
17.9.2003 7a Extraordinária da 23.9.2003 1205 

Comissão de Saúde 
18.6.2003 2a Extraordinária da 23.9.2003 1207 
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Comissão de Etica e 
Decoro Parlamentar 

22.9.2003 21 a Especial 24.9.2003 1209 
25.3.2003 1a Especial da Comissão 24.9.2003 1217 

Especial para Emitir 
Parecer sobre a 

Proposta de Emenda 
à Constituição N° 

19/2003 
10.9.2003 19 8 Ordinária da 24.9.2003 1218 

Comissão de 
Fiscalização 
Financeira e 

Orçamentária 
16.9.2003 2a Ordinária da 24.9.2003 1219 

Comissão Especial da 
UEMG 

17.9.2003 21 a Ordinária da 24.9.2003 1220 
Comissão de Direitos 

Humanos 
17.9.2003 188 Extraordinária da 24.9.2003 1221 

Comissão de 
Administração Pública 

18.9.2003 168 Ordinária da 24.9.2003 1222 
Comissão de 

Constituição e Justiça 
18.9.2003 8a Ordinária da 24.9.2003 1223 

Comissão de 
Participação Popular 

18.9.2003 188 Extraordinária da 24.9.2003 1224 
Comissão de 

Segurança Pública 
23.9.2003 178 Ordinária da 24.9.2003 1225 

Comissão de 
Administração Pública 

23.9.2003 778 Ordinária 25.9.2003 1227 
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9.9.2003 2a Especial da Comissão 25.9.2003 1336 
de Defesa do 

Consumidor e do 
Contribuinte 

10.9.2003 3a Especial da Comissão 25.9.2003 1337 
de Redação 

11 .9.2003 1a Especial da Comissão 25.9.2003 1338 
Especial do Anel 

Rodoviário 
16.9.2003 208 Ordinária da 25.9.2003 1339 

Comissão do 
Trabalho, da 

Previdência e da Ação 
Social 

16.9.2003 198 Ordinária da 25.9.2003 1340 
Comissão de Política 

Agropecuária e 
Agroindustrial 

17.9.2003 198 Ordinária da 25.9.2003 1341 
Comissão de 

Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia 

17.9.2003 21 a Ordinária da 25.9.2003 1343 
Comissão de Meio 

Ambiente e Recursos 
Naturais 

18.9.2003 7a Extraordinária da 25.9.2003 1344 
Comissão do 

Transporte e Obras 
Públicas 

23.9.2003 138 Extraordinária da 25.9.2003 1345 
Comissão do 
Trabalho, da 

Previdência e da Ação 
Social 

24.9.2003 783 Ordinária 26.9.2003 1396 
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17.9.2003 2a Ordinária da 26.9.2003 1436 
Comissão Especial da 

Ex_Q_ansão do Metrô 
17.9.2003 238 Ordinária da 26.9.2003 1436 

Comissão de Turismo, 
Indústria e Comércio 

23.9.2003 148 Extraordinária da 26.9.2003 1438 
Comissão de Direitos 

Humanos 
23.9.2003 298 Extraordinária da 26.9.2003 1439 

Comissão de 
Constituição e Justiça 

23.9.2003 198 Extraordinária da 26.9.2003 1441 
Comissão de 

Administração Pública 
24.9.2003 228 Ordinária da 26.9.2003 1442 

Comissão de Direitos 
Humanos 

25.9.2003 798 Ordinária 27.9.2003 1487 
26.9.2003 Debates 27.9.2003 1532 
17.9.2003 3a Ordinária da 27.9.2003 1532 

Comissão Especial do 
Transporte de 
Automóveis 

18.9.2003 21 8 Ordinária da 27.9.2003 1533 
Comissão de Saúde 

23.9.2003 548 Extraordinária 30.9.2003 1576 
18.9.2003 168 Ordinária da 30.9.2003 1585 

Comissão de 
Assuntos Municipais e 

Regionalização 
24.9.2003 228 Ordinária da 30.9.2003 1586 

Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos 

Naturais 



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2003 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 1°/9/2003 
Presidência do Deputado Alberto Bejani 

Sumário: Comparecimento- Falta de quórum- Ordem do dia. 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - Djalma 

Diniz - Doutor Viana Elmiro Nascimento - Laudelino Augusto -
Sebastião Helvécio. 

Falta de Quórum 
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Bejani)- Às 20h15min, a lista de 

comparecimento não registra a existência de número regimental. A 
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca 
os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 2, às 14 horas, 
com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição anterior.). 

ATA DA 19a REUNIÃO ESPECIAL, EM 29/8/2003 
Presidência do Deputado Rogério Correia 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da Mesa 
- Registro de presenças - Destinação da reunião - Execução do Hino 
Nacional - Execução do Hino à Cidade de Teófilo Otôni - Palavras do 
Sr. Presidente - Palavras da Deputada Maria José Haueisen -
Palavras do Sr. Gilberto Otoni Porto - Palavras do Sr. José Carlos 
Pimenta - Apresentação de conto - Palavras da Secretária Elbe 
Brandão - Palavras do Ministro Nilmário Miranda - Entrega de placa -
Apresentação de poema - Apresentação musical - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Célio Moreira - Maria José Haueisen - Rogério Correia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - Às 20h15min, declaro 

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

-O Deputado Célio Moreira, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 
das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem 
restrições. 

Composição da Mesa 
O locutor- Convidamos a tomarem assento à Mesa os Exmos. Srs. 

e Sras. Deputada Elbe Brandão, Secretária de Estado Extraordinária 
para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do 
Norte de Minas, representando o Governador do Estado; Nilmário 
Miranda, Ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos; 
Nelson Eustáquio, Presidente da Câmara Municipal de Teófilo Otôni; 
Gilberto Otoni Porto, Presidente da Associação dos Filhos e Amigos 
de Teófilo Otôni - AFATO; José Carlos Pimenta, Presidente da 
Assembléia Geral da Associação dos Filhos e Amigos de Teófilo 
Otôni; e Deputada Maria José Haueisen, autora do requerimento que 
deu origem a esta comemoração. 

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

Fernando Aguiar Mendes, Diretor da EMATER; Raimundo de Souza 
Reis, Diretor da Associação Comercial de Minas Gerais; Raquel 
Carvalho. Procuradora do Estado; Detsi Gazzinelli Júnior e Valmir de 
Abreu. Vereadores à Câmara Municipal de Teófilo Otôni; Carlos 
Calazans, Delegado do Trabalho; Wilson dos Santos Paixão e Sérgio 
Soares, Vereadores à Câmara Municipal de ltinga; Josafá Gusmão, 
Presidente da Câmara Municipal de ltinga; e lzidro Caldeira, 1 o _ 

Presidente da AFATO. 
Destinação da Reunião 

O locutor - Destina-se esta reunião à comemoração dos 150 anos da 
cidade de Teófilo Otôni. 

Execução do Hino Nacional 
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Execução do Hino à Cidade de Teófilo Otôni 
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o Hino à Cidade de 

Teófilo Otôni, a ser apresentado por Maria das Graças Rodrigues e 
pelo Pe. Luciano Lavall , membros do Coral Paulo VI , acompanhados 
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pelo pianista Wagner Schuz. 
-Procede-se à execução do Hino à Cidade de Teófilo Otôni . 

Palavras do Sr. Presidente 
Deputada Elbe Brandão, Secretária de Estado da Secretaria 

Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, 
Mucuri e do Norte de Minas, aqui representando o Governador do 
Estado, Aécio Neves; Ministro da Secretaria Especial de Direitos 
Humanos, companheiro Nilmário Miranda; Exmo. Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Teófilo Otôni, Nélson Eustáquio; Sr. Presidente 
da AFATO, Gilberto Otoni Porto; Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 
Geral da AFATO, Dr. José Carlos Pimenta; Exma. Sra. Deputada 
Maria José Haueisen, autora do requerimento que deu origem a esta 
homenagem. 

Esta Presidência abre, com grande satisfação, a reunião especial 
em comemoração dos 150 anos de Teófilo Otôni, convocada a 
requerimento da atuante companheira e amiga Deputada Maria José 
Haueisen, que a cada dia todos na Assembléia Legislativa mais 
admiramos, por seu amor às causas populares e sua perseverança, 
especialmente em defesa de Teófilo Otôni e do vale do Mucuri. 
Também quero saudar a presença de Elbe Brandão, nossa Secretária 
Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, 
do Mucuri e do Norte de Minas, esperando que em breve consiga 
colocar em prática o Projeto Pró-Pequi, para felicidade dessas 
regiões. Saudamos também o Ministro Nilmário Miranda, nosso 
companheiro. que hoje integra o Ministério do Presidente Lula. 

A antiga Nossa Senhora da Conceição de Nova Filadélfia, cuja 
origem celebramos, é filha do sonho de Theophilo Benedicto Ottoni , 
nascida no dia 7/9/1853, vindo a tomar o nome de seu fundador ao ser 
elevada à categoria de cidade. 

"A mais grácil do sertão querido", diz com toda a propriedade o hino 
que José Gonçalves Solero compôs para a povoação erguida nas 
matas do Mucuri. Com o tempo, foram atraídos para aquelas terras 
férteis, além de muitos brasileiros, índios e negros, imigrantes suíços, 
alemães, austríacos, holandeses, portugueses, libaneses e chineses, 
que dariam à sua população um perfil tão especial. Afinal, todos esses 
precursores respondiam a um grande desafio, proposto pelo 
idealizador da futura cidade. 
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-1-
Theophilo Benedicto Ottoni , nascido no Serro, político liberal , líder 

da malograda revolta de 1842 em Santa luzia, organizou em 1847, 
para desbravar e colonizar o Nordeste mineiro, a Companhia de 
Comércio e Navegação do Mucuri. Entre seus planos, destacava-se a 
fundação de uma cidade que capitaneasse o progresso e a ligação da 
reg1ao ao litoral do Brasil, através daquela densa floresta . 
Profundamente fiel a seu Estado, Ottoni pretendia presentear Minas 
também com um porto marítimo. 

Assim , no dia 7 de setembro, para brindar ao Brasil , nascia a 
primeira das colônias do Mucuri , observando plano do Eng. Christiano 
Ottoni , irmão do fundador. Os primeiros habitantes foram indígenas 
descendentes dos tapuias. 

Os imigrantes germânicos, suíços e alemães vieram a seguir, 
lutando contra as epidemias tropicais , mas não deixando morrer o 
sonho nem o espírito de aventura. Em 1878, a freguesia de Filadélfia 
recebe o nome de Teófilo Otôni. A cidade só se instalaria em 1881 . 
Hoje, a Jóia do Mucuri , "a mais grácil do sertão", absorveu de seus 
imigrantes europeus e orientais uma identidade ímpar em Minas 
Gerais, vindo a tornar-se, além de centro regional , sede de uma 
importante atividade gemológica, pois seu subsolo é rico das mais 
diferentes gemas: águas-marinhas, ametistas, turmalinas e topázios, 
sobretudo. Hoje, os 130 mil habitantes dessa cidade, rica não só por 
sua economia, mas por sua cultura, sua culinária, seus costumes e 
sua fala, demonstram a força e o valor dos sonhos. Contra todas as 
adversidades do passado, a Capital mundial das pedras preciosas, 
fruto do esforço comum de tantos, de origens tão diversas, é um 
exemplo vivo de dinamismo e criatividade. 

Parabéns pelos 150 anos, Teófilo Otôni. Que a luz de sua liderança 
regional continue brilhando com a intensidade de sempre no mapa de 
Minas Gerais. Muito obrigado pela presença de todos. 

Palavras da Deputada Maria José Haueisen 
Cumprimento os representantes da Mesa. Fico feliz ao perceber que 

todos são nossos amigos, companheiros que sempre nos prestigiaram 
e nos honraram: Gilberto Porto, teófilo-otonense, companheiro e 
amigo de todos os tempos; Nilmário Miranda, Ministro, motivo de 
orgulho para todos nós; Rogério Correia, Deputado Estadual; Elbe 
Brandão, Deputada Estadual, Secretária que cuida das regiões Norte, 
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5 
do Jequitinhonha e do Mucuri, representando o Governador; 
Vereador de Teófilo Otôni Nélson Eustáquio; José Carlos Pimenta, 
Presidente da Assembléia Geral da AFATO; meus amigos, 
companheiros de tantas lutas, é um prazer estar aqui hoje. 

Começo minha fala buscando um poema atribuído a Mário Lago, no 
qual tentei buscar a inspiração para este momento. Diz o poema: 
'Toda cidade parece pequena/ se comparada a um país,/ mas é na 
minha, na sua cidade/ que se começa a ser feliz!". 

Com os versos atribuídos a Mário Lago, procuro inspiração para 
falar da nossa cidade. Sem saudosismo, mas com saudades, 
inúmeras lembranças e imagens enchem a nossa mente, quando o 
tempo nos permite recordar e, sobretudo, quando essa recordação é 
partilhada com amigos e parentes que viveram conosco emoções, 
tristezas e alegrias. 

Relembrar e celebrar nossa existência, inserida no contexto 
cronológico e histórico dos 150 anos de Teófilo Otôni, não pode ser 
apenas buscar no passado os feitos dos nossos antecedentes nem 
mesmo aceitar os limites da nossa existência na cidade que nos viu · 
nascer ou que um dia nos acolheu. 

Celebrar o sesquicentenário de Teófilo Otôni é celebrar a coragem 
de um homem que um dia se cansou da dominação da Corte Imperial 
e resolveu respirar novos ares, idealizando um lugar onde não 
houvesse divisão entre senhores e escravos, entre nobres e plebeus, 
entre os civilizados e os gentios. 

Theophilo Benedicto Ottoni sonhou com a cidade do amor fraterno, a 
Filadélfia brasileira. 

Celebrar o sesquicentenário de Teófilo Otôni é buscar no passado o 
exemplo daqueles que também sonharam, tecendo, na rede do 
tempo, nossa história e nossa cultura, construindo palmo a palmo a 
cidade que é nosso orgulho. 

Celebrar o sesquicentenário é assumir o compromisso de continuar 
buscando formas e meios de levar a Teófilo Otôni um progresso 
econômico que não destrua a natureza e que garanta a cada cidadã 
ou cidadão que ali se encontrar a oportunidade de trabalhar e de 
educar seus filhos e a certeza de que estamos contribuindo na 
construção da fraternidade preconizada pelo fundador Theophilo 
Benedicto Ottoni. 
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6 
Deve ser compromisso de todos nós dar continuidade aos ideais 

libertários do cidadão Theophilo Ottoni, que se concretizam no 
desenvolvimento regional do Mucuri. 

E não há desenvolvimento sem educação, saúde e crescimento 
econômico. 

Permitam-me então, amigos e conterrâneos, propor desafios que 
considero indispensáveis. 

Garantir uma universidade pública, que, além de transmitir 
conhecimento, invista em extensão e pesquisa, condição "sine qua 
non" para o desenvolvimento. Lembro aqui o exemplo de Montes 
Claros, Lavras e Viçosa, cidades que progrediram, e muito, por meio 
de suas universidades. 

Garantir saúde, sobretudo pela medicina preventiva. Com 
saneamento básico, propiciar a todos água de qualidade e em 
quantidade. Tratamento de esgoto para toda a cidade, o que traria 
recuperação do rio Todos os Santos e de todos os santos que o 
formam. Habitação digna e segura, sobretudo para os moradores da 
periferia, que vivem em áreas de risco, sujeitos a tragédias como a 
que aconteceu em fevereiro do ano passado. 

O terceiro desafio, buscar investimentos da nova SUDENE, que não 
é a panacéia, mas a grande esperança, capaz de garantir emprego e 
renda para muitos e, conseqüentemente, o desenvolvimento 
econômico da cidade. 

E, finalmente , garantir que todos os sonhos, ou melhor, que todas as 
propostas se realizem como frutos da união, da solidariedade e do 
equilíbrio, elos fortes para que todos possamos cantar com Mário 
Lago: "É na minha, na sua cidade, que se começa a ser feliz". 

Obrigado a todos os presentes e parabéns a todos nós, que também 
somos sujeitos dessa história de 150 anos. 

Palavras do Sr. Gilberto Otoni Porto 
De início, cumprimento os integrantes da mesa, na pessoa da 

Deputada Maria José Haueisen Freire, e a todos vocês, companheiros 
e amigos que estão conosco nesta festa maravilhosa. 

A AFATO, nascida há 1 O anos nesta Capital , da iniciativa de um 
grupo de teófilo-otonenses, tendo à frente o ilustre conterrâneo lsidro 
Caldeira Brant e a Deputada Maria José Haueisen, evoluiu de uma 
postura recreativa e assistencialista para uma ação mais solidária e 
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7 
cidadã, transformando-se numa ONG a serviço do Nordeste mineiro. 

Esta semana de mineiranças valorizando as comemorações pelo 
sesquicentenário de Filadélfia, hoje Teófilo Otôni, surgiu, inicialmente, 
de uma proposta do grupo de trabalho organizado pela AFATO em 
dezembro do ano passado, em parceria com a Deputada Maria José 
Haueisen. Esse evento vem confirmar a nossa preocupação em fazer 
política sem partidarismos, na busca de soluções sempre mais 
participativas para promover a região do Mucuri. 

Há dois dias, lançamos no teatro desta Assembléia o livro 
"Philadelphia de Teófilo Otôni , Uma Aventura Cidadã", escrito pelo 
Prof. Valdei Lopes de Araújo, doutor em História e professor da· PUC 
do Rio de Janeiro e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
Com tese de mestrado sobre Theophilo Benedicto Ottoni, o Prof. 
Valdei estava plenamente capacitado à redação desse livro e provou-
o sobejamente nessa primorosa obra que todos vocês terão 
oportunidade de conferir, na saída desta reunião. 

Aproveitamos a oportunidade para convidar a todos aqueles que 
ainda não se filiaram à AFATO para fazê-lo nesta noite, no "hall" desta 
Assembléia, onde haverá pessoas credenciadas para isso. 

Estamos convencidos de que a região do Mucuri só teve um projeto 
regional integrado quando do lançamento das ações da Companhia 
de Comércio e Navegação do Mucuri por Theophilo Benedicto Ottoni, 
há 150 anos. 

Esse memorável político e empresário, que toda a vida lutou pela 
implantação da república em nosso País, sem sacrificar a unidade 
nacional, arriscando a própria vida em campos de batalha, não 
satisfeito em defendê-la nos jornais, nas tribunas dos parlamentos e 
nas praças públicas, quis concretizar a sua utopia nas selvas inóspitas 
do Mucuri. 

Sonhou com uma nova província que abrangeria não só o Nordeste 
mineiro, mas também o Sul da Bahia e o Norte do Espírito Santo. Se 
essa região, área da antiga Capitania de Porto Seguro, que não 
prosperou pela ferocidade dos aimorés, fosse hoje um Estado da 
Federação, seguramente não estaríamos no estado de abandono e 
estagnação que enfrentamos nos dias de hoje. 

Ottoni sonhou alto e, da concretização desse sonho, nas selvas do 
Mucuri, surgiu a primeira estrada de rodagem carroçável do Brasil , 
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própria ao uso de veículos com eixo de duas ou quatro rodas. Essa 
estrada, que ligava Filadélfia, hoje Teófilo Otôni, a Santa Clara, hoje 
Cachoeira do Mucuri, na divisa de Minas com Bahia, com 178Km de 
extensão, foi festivamente inaugurada aos 23/8/1857, com a entrada 
triunfal de Theophilo Benedicto Ottoni em sua Filadélfia, no carro de 
quatro rodas em que trafegava na Capital do Império. 

Não ficou só no pioneirismo dessa estrada: a primeira experiência 
de colonização alemã, organizada com sucesso por companhia 
privada no Brasil , foi também obra sua. Em 1859, em sua "Memória 
Justificativa sobre a Colonização do Mucuri", assim se expressava 
Theóphilo Ottoni sobre sua obra: "Te mos, em excelente estado de 
conservação, a bela estrada de Santa Clara a Philadelphia - tal me 
abalanço a afirmar-, que em tamanha extensão nenhuma igual existe 
nem em Minas nem em outra província"; e, sobre a colonização, dizia: 
"Temos mais de 4 mil colonos nacionais e estrangeiros que abrem 
belas fazendas, plantam vastos cafezais, assentam engenhos de cana 
e serrarias e esperam corajosos o futuro". 

O pioneirismo desse grande mineiro do Serro pode ainda ser visto 
no seu trato com os ferozes botocudos do Mucuri, quando, 
antecedendo Rondon em quase um século, exigia dos funcionários da 
companhia: "Não atirar sobre os selvagens nem mesmo para 
responder à agressão". 

Procurou inovar também na repartição das terras da Companhia do 
Mucuri . Cada colono recebia, financiados, 58ha de terra, com 
ferramentas e alimentos para o primeiro ano. Era um modelo de 
reforma agrária em pleno Brasil , feudal e escravocrata. 

Esse modelo revolucionário de democracia não podia ser aceito 
tranqüilamente pelo poder conservador, e tão logo caiu a coalizão 
liberal conservadora no final da década de 1850, a perseguição 
imperial forçou a encampação da Companhia de Comércio e 
Navegação do Mucuri. O empréstimo que Ottoni havia conseguido 
junto aos Bancos ingleses para fazer frente aos custos adicionais de 
seu projeto teve retida sua liberação pelo poder central , e ele, para 
não estagnar a Companhia, que necessitava melhorar suas estradas e 
abrir outras, integrando todo o Nordeste mineiro na construção de 
uma saída para o mar, teve de aceitar a avaliação imperial, que 
indenizou os acionistas bem abaixo do preço real. 
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Infelizmente, os novos administradores governamentais não deram 

continuação à sua grandiosa obra, e a região caiu no ostracismo e no 
abandono. 

É triste ironia constatarmos que a mesma região pioneira no País na 
abertura de estradas de rodagem está hoje com o maior vazio do 
Estado em estradas pavimentadas. 

Nossa esperança é festejarmos o sesquicentenário dessa pioneira 
rodovia daqui a quatro anos, pelo menos com a conclusão da 
pavimentação das estradas de Pavão a Teófilo Otôni e de Poté a 
Água Boa. Se tivesse havido continuação na política de titulação de 
terras que Ottoni iniciou, hoje teríamos outra situação fundiária na 
região do Mucuri, seguramente com uma agricultura muito mais 
desenvolvida e apta a apoiar uma pecuária moderna. 

Daqui a três anos estaremos também festejando o sesquicentenário 
dessa experiência de colonização e esperamos poder contar nessa 
data com a realização de um antigo sonho do nosso povo: uma escola 
superior de agronomia e veterinária, pública e gratuita, que promova 
pesquisa e extensão em toda a nossa região. 

Nossa esperança é sensibilizar os Governos Estadual e Federal 
para a situação de abandono da região do Mucuri. Apesar do seu 
imenso potencial em riquezas naturais e recursos humanos, essa 
região está estagnada, por falta de um verdadeiro planejamento 
regional que alavanque um desenvolvimento sustentável devidamente 
alicerçado na ciência e na tecnologia, indispensável à concorrência 
globalizada. Sem apoio governamental, somos incapazes de conter a 
emigração que sofremos de nossos melhores valores humanos. 

De terra de imigrantes, passamos hoje a ser de emigrantes. 
Temos consciência de que o nosso futuro começa aqui e agora, 

nessa luta para mudar essa realidade de penúria para uma nova era 
de cidadania plena para todos. 

Palavras do Sr. José Carlos Pimenta 
Sr. Presidente, ilustre Secretária, ilustre Deputada Maria José 

Haueisen, demais membros da Mesa, prezados amigos e 
companheiros da AFATO, conterrâneos, amigos de Teófilo Otôni, 
familiares, senhoras e senhores. 

Minhas primeiras palavras são de agradecimento ao honroso convite 
que me foi dirigido pela eminente Deputada Maria José Haueisen 
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para, desta tribuna da Casa do povo mineiro, discorrer sobre aquele 
que foi amado do povo e sacerdote da liberdade, Teófilo Benedicto 
Otôni. Em 27/8/1807, nascia Teófilo Otôni em Vila do Príncipe, antigo 
arraial das Lavras Velhas do Serro do Frio, que os índios chamavam 
de lvituruí, lugar de íngremes e frias serras, depois cidade de Serro. 

Da linhagem de Emanoel ou Manuel Antão Otôni, um genovês que, 
fugindo à perseguição política, exilou-se em Lisboa no século XVIII e 
chegou a São Paulo por volta de 1727, descende Teófilo Otôni, filho 
de Jorge Benedicto Otôni e de Rosália Maia. O exaltado liberalismo de 
Jorge, que foi Vereador em Vila do Príncipe, a partir de 1813 e, em 
1831 , eleito para o Conselho-Geral da Província de Minas, e de seu 
irmão, o poeta e Deputado às Cortes de Lisboa, José Elói Otôni, nos 
movimentos políticos que antecederam à proclamação da 
Independência do Brasil , empolgava seu filho Teófilo. 

Em 1826, juntamente com o irmão Honório, Teófilo matricula-se na 
Academia de Marinha, a Escola Naval, no Rio de Janeiro, onde 
também ingressaram os outros irmãos Cristiano e Jorge. Mas a 
política o atrai e torna-se Secretário do Clube dos Amigos Unidos, um 
dos grêmios políticos de militância republicana à época existentes, 
sociedade secreta de cunho maçônico. 

Concluído o curso da Academia, o guarda-marinha aprofunda seus 
estudos humanísticos, com interesse especial pelas instituiçôes 
britânicas e norte-americanas, fonte onde vai beber os ideais de 
liberdade, democracia, respeito aos direitos humanos e de justiça. 

A Revolução Americana, a independência em 1776 e a Constituição 
dos Estados Unidos, em 1787, com a adoção da República, forma de 
governo, e da federação, forma de Estado; o pensamento e a ação de 
Thomas Jefferson e sua influência no espírito dos inconfidentes 
mineiros- tudo isso fascinava Teófilo Otôni. 

Desistindo da carreira militar, requer baixa da Armada e volta à 
Província mineira em 1830, ano em que edita "Sentinela do Serro", 
com a tipografia que trouxera do Rio de Janeiro. O jornal obteve 
imenso sucesso no combate ao despotismo do Primeiro Reinado, com 
notável contribuição na pregação do movimento que levaria à 
abdicação de O. Pedro I, em 7/4/1831 , e à reforma da Constituição 
Imperial de 25/3/1824, através da Lei de 12/8/1834, o ato adicional. As 
Províncias obtêm conquistas estimuladoras de uma autonomia própria 
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do federalismo, convertendo-se os seus conselhos-gerais em 
Assembléias Legislativas. E, em 1835, Teófilo Otôni é eleito Deputado 
à primeira Assembléia Legislativa da Província de Minas Gerais, 
matriz desta Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para 
um mandato de dois anos, reelegendo-se para a legislatura que se 
iniciou em 1838. 

Pesquisas feitas no Serro há 30 anos, indicam, porém , que Teófilo 
Otôni também lá foi eleito Vereador na mesma época. Seu nome 
consta na ata da primeira sessão da Câmara Municipal, entre os edis 
empossados em 7/1/ 1837. Em 1838, foi eleito para a Câmara dos 
Deputados do Império, representando a Província mineira. No 
exercício do mandato, a bravura e a eloqüência do tribuno liberal 
fizeram-se sentir, em oposição ao reacionarismo de antigos 
companheiros das lutas de 1831 , entre os quais Bernardo Pereira de 
Vasconcelos e Honório Hermeto Carneiro Leão, depois Marquês de 
Paraná. Granjeou, então, prestígio popular e destaque na imprensa da 
Corte, assim enunciando sua atuação no parlamento: "A verdade do 
ato adicional - eis o meu programa; a defesa dos oprimidos, que os há 
numerosos, e a economia na distribuição do suor dos contribuintes -
eis a minha missão", dizia; vencem, todavia, os conservadores, ao 
aprovarem a reforma do ato adicional , através da chamada Lei de 
Interpretação do ato adicional , editada em 12/5/1840. Em seguida, 
adere, juntamente com outros próceres do Partido Liberal , à 
conspiração para derrubar a Regência Araújo Lima, integrando o 
Clube da Maioridade, maçônico, que pregava a antecipação da 
maioridade de D. Pedro 11 , afinal declarada em 23/7/1840. Constituído 
o primeiro ministério do Segundo Reinado, decepcionaram-se os 
liberais, e Teófilo Otôni segue na oposição ao Imperador. 

Em 1841 , o Governo Imperial consegue a aprovação de duas leis 
reacionárias: a lei de 23 de novembro, que restabeleceu o Conselho 
de Estado, extinto pelo ato adicional , e a lei de 3 de dezembro que 
reformou o Código de Processo Criminal de 1832, restringindo os 
direitos e as garantias individuais. 

Os liberais estão novamente a conspirar contra o Governo nas 
sociedades secretas de estilo maçônico, como a Sociedade dos 
Patriarcas Invisíveis, de que Teófilo Otôni faria parte. A rebelião é 
pregada nas Províncias, principalmente em Minas e em São Paulo. 
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Renova-se a Câmara dos Deputados em 1842, e nela continua 

Theófhilo Ottoni , época em que se casou com Carlota Amália de 
Azevedo. Mas o Imperador dissolve a Câmara em 1° de maio, antes 
mesmo de sua instalação, convocando outra para 1 o de novembro. O 
ato de força foi o estopim para a deflagração da revolução contra os 
desmandos do Governo, naquele ano de 1842. 

Em São Paulo, o movimento é liberado por Rafael Tobias de Aguiar. 
Em Minas, por José Feliciano Pinto Coelho da Cunha, depois Barão 
de Cocais. Vencidos os paulistas, Theóphilo Ottoni vem para Minas, 
embora consciente de que era ilusório o êxito da revolução na 
Província. E na Batalha de Santa Luzia, em 20/8/1842, Caxias - cujo 
bicentenário de nascimento é comemorado neste ano de 2003 - vence 
os revoltosos, então liderados por Theóphilo Ottoni, pois que José 
Feliciano havia desertado. 

Feito prisioneiro em Ouro preto, Theófhilo Ottoni lança o jornal 
" ltacolomi", por meio do qual desenvolve intensa campanha a favor da 
absolvição dos insurretos. No júri reunido em Mariana, no dia 
19/9/1842, faz a própria defesa e é absolvido pelo Conselho de 
Sentença, juntamente com os outros companheiros rebelados: os 
luzias. A acusação apela da decisão, mas o Tribunal da Relação a 
confirma. 

O romantismo da revolução de 1842 não empana a sua importância 
na luta pela liberdade, pois, como anotou Francisco lglesias, "ainda 
que menos interessante, sob o aspecto social , que outros movimentos 
anteriores ou simultâneos ( .. . ), a Revolução Liberal merece o exame 
do historiador". 

Voltando ao Rio de Janeiro, Theophilo Ottoni dedica-se ao comércio, 
juntamente com o irmão Honório. 

Em 1844, foi eleito novamente Deputado para a legislatura que se 
iniciou em 1845. Na Câmara dos Deputados permaneceu até 1848. 
Nessa época, a Casa passa a contar com maioria liberal, embora 
precária. Reeleito para nova legislatura, afasta-se das lides políticas 
em 1849, aborrecido com o êxito eleitoral dos conservadores. 

Surge, então, a Cia. de Comércio e Navegação do Rio Mucuri -
Mucuri é a árvore de mata atlântica que produz fruto amarelado, 
aromático e saboroso -, que Theophilo Ottoni organizou com o 
elevado capital de 1.200 contos de reis , juntamente com o irmão 
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Honório. O objetivo primordial da empresa era dotar Minas de um 
porto marítimo, antiga reivindicação dos mineiros. A foz do rio Mucuri, 
por onde navegaria o vapor Peruhype, era o local apropriado, pois, 
como era tradicional , e ainda pode-se dizer, "o mar soluça e geme por 
estar longe de Minas. Para a consecução desse projeto, fundamental 
foi a constituição da Colônia de Santa Clara do Mucuri, situada em 
território que, posteriormente, integraria o Município de Nanuque. 

Às margens do rio Todos os Santos, afluente do rio Mucuri, 
Theophilo Ottoni decide edificar Filadélfia. O nome era significativo, 
pois em Filadélfia, nos Estados Unidos, reunira-se a convenção que 
promulgou, em 1787, a Constituição norte-americana. Era a 
homenagem do velho liberal à nação e às instituições que o 
inspiravam. 

No processo de colonização do vale do Mucuri, os índios botocudos, 
divididos em várias tribos, chamavam-no de Pogirum - homem das 
mãos brancas -, alusão às luvas que Theophilo Ottoni usava para 
proteger-se dos mosquitos. Confrontos com os índios ocorreram, 
todavia, em muitos momentos e em importantes passos da 
colonização, como na construção da importante estrada que ligava 
Santa Clara a Filadélfia, hoje MG-418, a primeira estrada de rodagem 
construída no País. 

Em razão das dificuldades decorrentes da mão-de-obra até então 
empregada, a Cia. do Mucuri contratou com a empresa Scholobach & 
Morgenstern, de Leipzig, a vinda de 2 mil colonos alemães, tendo 
início a imigração em 1856: brasileiros - brancos, negros e índios -. 
alemães, italianos, suíços, austríacos, portugueses. árabes e até 
chineses, que muito contribuíram para a epopéia do Mucuri e para a 
edificação de nossa terra: Filadélfia, fundada em 7/9/1853; Teófilo 
Otôni, em homenagem ao fundador, município criado pela Lei 
Estadual no 2.486, de 9/11 /1878. Orgulhamo-nos - os nascidos em 
Teófilo Otôni e mesmo muitos outros que lá não nasceram - de 
descender daqueles pioneiros. 

Em 1860, a Lei Imperial n° 1.114, de 27 de setembro, autorizou a 
encampação da Cia. do Mucuri. As dificuldades enfrentadas pela 
empresa levaram-na à liquidação. As observações do médico alemão 
Robert Avé-Lallemant sobre o desamparo de alguns compatriotas 
imigrantes ficaram registradas nas notas de sua "Viagem pelo Norte 
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do Brasil no Ano de 1859". Theophilo Ottoni acusou Manuel 
Felizardo de Souza e Melo, Ministro da Guerra e, depois, Ministro da 
Agricultura, de mentor das intrigas tecidas por Lallemant. Em 1854, 
Theophilo Ottoni foi eleito Presidente do Montepio Geral e preside a 
Comissão da Praça do Comércio de 1851 a 1854. Também em 1854 
foi eleito Diretor Secretário do Banco do Brasil , o segundo, criado em 
1851 por lrineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, tendo 
exercido o cargo até 1857. 

Voltando às lides políticas, empobrecido e doente, integrou as listas 
tríplices para o Senado do Império, formadas em 1857, 1858 e 1860. 
O Imperador não o nomeia. Candidata-se mais uma vez à Câmara 
dos Deputados e é eleito novamente em 1860 pelo Rio e por Minas, 
optando por continuar representando o povo mineiro. Naquele ano 
escreve o magistral ensaio de ciência política e direito público, a 
famosa "Circular aos Eleitores Mineiros", datada de 19 de setembro. 
Paulo Pinheiro Chagas, integrante da constituinte mineira de 1935, 
depois transformada em Assembléia Legislativa, o maior biógrafo de 
Theophilo Ottoni, cuja obra "Theophilo Ottoni, Ministro do Povo" é 
fonte obrigatória de qualquer pesquisa sobre o serrano ilustre, assim 
analisou a circular: "Um verdadeiro tratado de democracia, um 
inigualável manifesto político, um código de liberdade, com as velhas 
diretrizes de um homem extremamente fiel , combate sem tréguas ao 
governo pessoal, zelo da Constituição, pureza do sistema 
representativo e, acima de tudo, supremo altar de um credo político, 
democracia, federação, república". 

Em 1862, na Questão Cristhie, o velho liberal é um dos oradores 
que discursam diante do Imperador, às portas do Palácio de São 
Cristóvão, em reação ao ultraje inglês à dignidade nacional. Reelege-
se Deputado em 1863. Integra, ao mesmo tempo, mais uma vez, a 
lista tríplice para o Senado, como candidato mais votado. E o 
Imperador o nomeia Senador por Minas Gerais. Doente já e 
precocemente envelhecido, não deixou, porém, de combater o 
governo nos cinco anos em que esteve no Senado do Império. 
Voltaria a Minas, ainda uma vez, para descansar em Baependi. 
Theophilo Ottoni faleceu em 17/10/1869, no Rio de Janeiro. O 
testemunho é de Christiano Ottoni, lembrado por Frei Olavo Timmers: 
''Theophilo Ottoni morreu pobre''. Um ano depois, em 1870, era 
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lançado o manifesto de fundação do Partido Republicano. Se vivo 
fosse, Theophilo Ottoni estaria, certamente, entre seus subscritores. O 
irmão, Christiano, foi um deles. 

Em 1860, o "Correio da Manhã" sugere, e o Governo Federal , à 
frente o Presidente Juscelino Kubitschek. que dá nome a este 
Plenário, patrocina o traslado dos restos mortais do grande serrano 
para Teófilo Otôni, onde repousa. Do Rio até Caravelas, na Bahia, a 
urna funerária foi transportada por uma embarcação da Marinha, o 
Argus. Era homenagem ao antigo Guarda-Marinha Theophilo Ottoni. 

Eis, em rápidas pinceladas, o perfil biográfico de Theophilo Ottoni. O 
momento, entretanto, é oportuno para lembrar ainda algumas palavras 
que, nos festejos comemorativos do centenário da cidade, em 1953, 
pronunciaram Mílton Campos, também constituinte e relator da 
Constituição mineira de 1935, e Juscelino Kubitschek, então 
Governador do Estado. O primeiro, em brilhante conferência proferida 
na Câmara Municipal de Teófilo Otôni , proclamou que: "a vida de 
Theophilo Ottoni foi uma ascensão luminosa. Chegou a ser, nos 
testemunhos de seus contemporâneos que o juízo da história 
confirmou, o mais popular líder pol ítico do Império. As multidões do 
município da Corte moviam-se ao comando do seu lenço branco, 
símbolo de amor à liberdade e de devoção à causa democrática, e 
que ficou como a bandeira simbólica das arrancadas liberais em 
nosso País. 

Ottoni conduzia as massas populares populares, mas não as iludia 
nem explorava. Era um tribuno do povo, não um demagogo. Sobre ele 
o juízo dos contemporâneos coincidiu com o da história: na galeria de 
Sisson, figurava seu retrato com esta legenda: 'dilectus populo 
libertatisque sacerdos'. 

Nenhum preito, porém, será maior àquele que tanto mereceu dos 
pósteros do que meditar-lhe a lição e tê-lo como exemplo. 

O que Ottoni ensinou com sua vida foi uma imperecível lição de 
democracia. O amado do povo e sacerdote da liberdade, 
invariavelmente fiel ao ideal que lhe norteou a existência, soube 
realizar esplendidamente. Embrenhou-se nas selvas que aqui se 
adensavam e vadeou os rios que nos cercam. Abriu todo um vale 
opulento aos benefícios da civilização. Fundou essa formosa cidade, 
que há de ser para sempre, pela presença de seu nome e de seu 
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exemplo, o monumento de sua glória!". 

Juscelino Kubitschek, em vibrante discurso pronunciado na noite de 
7/9/53, na Praça Tiradentes, em Teófilo Otôni, ao inaugurar a estátua 
do fundador, assim falou: "A celebração de um século de história da 
cidade esplêndida confunde-se, porém, com a do ínclito mineiro que a 
criou , lhe deu vida, lhe traçou o destino. Por isso mesmo, tomei a 
iniciativa, em 7/9/52, de enviar à egrégia Assembléia Legislativa 
mensagem e projeto de lei em que solicitava autorização para que se 
erigisse um monumento a Theophilo Benedicto Ottoni como parte das 
comemorações do centenário da fundação desta cidade, destinando-
se para este fim a importância de 600 mil cruzeiros". 

Era o preito do governo, era a homenagem de Minas ao cidadão 
insigne nesse preito envolvendo o povo que, geração após geração, 
engrandeceu o projeto inicial e soube dignificar a memória do 
fundador, ampliando sempre mais o patrimônio moral e material dessa 
comuna admirável. Isso justificou a iniciativa de se erigir um 
monumento condigno a Theophilo Ottoni. A mensagem dirigida à 
egrégia Assembléia Legislativa dizia que, para esse preito de gratidão 
ao inolvidável cidadão, todo o povo mineiro comunga do mesmo 
sentimento, porquanto o ardoroso tribuno liberal prestou a Minas e ao 
Brasil os mais relevantes serviços, tanto nas atividades políticas como 
nas iniciativas privadas que o tiveram por organizador e nas quais 
aplicou esforço, inteligência, bens e capacidade realizadora, 
comprometendo até a própria saúde. 

Ao finalizar, não podemos deixar de registrar, em meio ao gáudio 
decorrente da comemoração do sesquicentenário, a angústia dos 
filhos e amigos de Teófilo Otôni em razão da estagnação econômica e 
dos problemas sociais e de infra-estrutura que assolam nossa cidade. 
os vales do Mucuri e do Jequitinhonha. 

É forçoso constatar que, após a epopéia da colonização e da 
fundação da cidade, o umco plano de metas visando ao 
desenvolvimento da região foi formulado em 1936, há 67 anos, na 
dinâmica administração do então Prefeito Dr. Manoel Pimenta de 
Figueiredo. 

São necessárias, desse modo, a adoção de políticas públicas, a 
estruturação de projetos, a canalização de recursos e de investimento 
por parte do Poder Executivo e do Poder Legislativo da União, do 
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Estado e do mun1c1p1o para que, somadas às ações da iniciativa 
privada e com a colaboração da sociedade, possa alavancar-se o 
desenvolvimento socioeconômico de Teófilo Otôni e do Nordeste 
mineiro, que se pretende sustentável , porém é carente de estradas, de 
moradias, de obras de saneamento. de indústrias e de empregos, 
carente na área de educação e de saúde. Afinal , ressurge agora a 
SUDENE, e os vales do Mucuri e do Jequitinhonha contam com a 
atuação da renovada agência de desenvolvimento criada em 1959, no 
Governo Juscelino Kubitschek. 

É a esperança que expressamos ao comemorarmos os 150 anos da 
"cidade do amor fraterno, nossa querência". Obrigado. 

Apresentação de Conto 
O locutor- Convidamos os presentes a ouvirem o conto "lmpreitada 

c um Deus", que será apresentado pela poetisa, contista, cronista e 
escritora Maria Laura Pereira da Silva Couy, membro efetivo da 
Academia Feminina Mineira de Letras e membro da Academia 
Municipalista de Letras de Minas Gerais, na qual representa o 
Município de Teófilo Otôni. 

- Procede-se à apresentação de conto. 
Palavras da Secretária Elbe Brandão 

Boa-noite a todos. Na pessoa do nobre colega Deputado Rogério 
Correia, cumprimento os componentes da Mesa. Mesmo sem saber o 
nome, na figura daquela criancinha linda que está sentada logo ali , 
gostaria de cumprimentar todos os cidadãos de Teófilo Otôni, com a 
perspectiva e a tranqüilidade de que há de se falar de um passado, de 
um presente e de um futuro. 

Ouvi, atenta, todos os que me precederam: o Dr. José Carlos 
Pimenta, no contexto do seu discurso, falou sobre o homem Theophilo 
Ottoni, a quem, neste momento, rendo minhas homenagens. por ter 
iniciado um tempo; o Dr. Gilberto Otoni Porto, com uma nostalgia 
muito grande, disse que somente naquele tempo houve um 
planejamento efetivo para o vale do Mucuri, e , daí para cá, temos 
diante de nós um cenário extremamente negativo, que necessita de 
uma ação imediata; e esta brava, guerreira, companheira, mulher e -
acredito - irmã de alma, porque tudo o que mais queremos e lutamos 
é pelo bem comum de toda a sociedade mineira, a Deputada Maria 
José Haueisen, no seu papel , clama e contextualiza a sua fala diante 
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de demandas que a cidade necessita. como água, esgoto, 
educação, saúde e desenvolvimento. 

Em vários momentos, é difícil falar em nome do Governador Aécio 
Neves. Entretanto, vejo-me inserida no cenário em que me sinto mais 
tranqüila para falar em seu nome, já que, com muito orgulho, sou 
membro da sua equipe de Governo. E o faço porque falo do amor que 
o Governador sente pela sua terra, pela sua gente, pelas suas 
origens. 

Ainda na tarde de hoje, quando assinávamos convênios que estão 
diretamente ligados com toda a nossa região, ele se recordava de sua 
trajetória, da sua primeira campanha como Deputado Federal , logo 
após a morte do seu avô. Foi no Mucuri que ele começou as suas 
andanças, a sua trajetória, e com muito medo, porque foi quando viu 
pobreza, pressentiu desafios e, talvez, tenha vivido a realidade 
construída no vale do Mucuri. E pensou: "Meu Deus, o que vou poder 
fazer?". 

Como Governador do Estado de Minas Gerais, em seu primeiro ato, 
no primeiro dia, criou a Secretaria Extraordinária para o 
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de 
Minas e me delegou essa missão. 

Nesta homenagem dos 150 anos de Teófilo Otôni, há de se 
reconhecê-la não somente como a princesa, como diz o seu hino, mas 
também como a rainha e a propulsora do desenvolvimento regional. 
Entretanto, há de se falar também que não há diferença entre o 
Mucuri, o Norte e o Jequitinhonha. E isso não é retórica nem discurso 
demagógico, já que temos todo um cenário desenhado pelo Índice de 
Desenvolvimento Humano - IDH - e as taxas de analfabetismo das 
187 cidades que compõem a Secretaria, as quais são extremamente 
semelhantes. 

O quadro é apavorador, sim, Deputada Maria José Haueisen. Há 
cidades do Mucuri que detêm até 46% da população analfabeta, e a 
média da região é de 30%. 

No dia de hoje, devido à determinação do Governador Aécio Neves, 
assinamos convênio com o Ministério da Educação e com o 
Movimento de Educação de Base da CNBB, para termos na região, 
sob o comando do grande D. Diogo, o programa de erradicação do 
analfabetismo. Só não será alfabetizado e introduzido no mundo da 
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todos os que aqui estão e daqueles que estão por lá. 
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Deputada Maria José Haueisen, hoje tivemos também a alegria de 
ver o Governador Aécio Neves assinando a liberação de verbas no 
valor de quase R$2.000.000,00 para os hospitais da Microrregião do 
Mucuri. Isso vai possibilitar a dignidade do serviço e interiorizará os 
procedimentos complexos na saúde. Não conheço o plano como um 
todo, porque, na compreensão da democracia em que vivemos hoje, 
tenho absoluta certeza de que o Governador Aécio Neves não quer 
ser coroado como o segundo Theophilo Ottoni da região, porque 
vivemos um momento e um processo histórico diferentes. O seu 
sucesso e a mudança regional serão divididos e compartilhados com 
todos, porque estão em nossas mãos essas mudanças. 

Os instrumentos vão permitir serviços de hemodiálise e outros que 
possibilitarão não vermos mais nossa gente saindo de ambulância do 
Mucuri para vir ficar em filas e nas portas de hospitais de Belo 
Horizonte. Deus quis que hoje também fosse assinado um convênio 
pelo qual teremos o primeiro conceito de transferência de renda com 
contrapartida social. Teremos 1.000 mulheres em ação contra a 
mortalidade infantil no Norte, no Jequitinhonha e Mucuri. Deputada 
Maria José Haueisen, o critério a ser utilizado vai ser buscar três 
cidades, em cada diocese, com o maior índice de mortalidade infantil. 
Há dados alarmantes que mostram que há cidades com 76 por 1.000, 
um padrão que deve envergonhar Minas Gerais e o País. 

Essas mulheres receberão R$60,00 por mês. Vamos ter parceria 
com a Pastoral da Criança, que vai coordenar esse processo. Essas 
mulheres não vão somente receber o dinheiro, mas também se 
beneficiar de projetos de transferência de renda, o Bolsa-Escola e 
outros, como o Cartão-Alimentação, criado pelo Presidente Lula, por 
via do Ministério da Segurança Alimentar. Com esse projeto, em 
parceria com o Ministro Graziano e com a Secretaria, cada uma 
dessas mulheres vai ter que cuidar de 15 a 20 famílias. Por que 
buscamos a Pastoral da Criança? Porque possui o melhor 
desempenho nacional no combate à mortalidade infantil. Em sua área 
de atuação, tem um índice de 6 por 1 .000. 

No dia de hoje também tivemos a grata satisfação de assinar 
convênio que vai permitir uma rede de articulação com a FIEMG, com 
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18 faculdades de Odontologia, com o Conselho Regional de 
Odontologia e o SERVAS, para promovermos a saúde bucal também 
em favor do homem do campo. 

Isso tudo aconteceu no dia de hoje. Entretanto, desde o dia 
1°/1/2003, estamos desenvolvendo um trabalho conceitual , 
entendendo e percebendo as premissas da Secretaria calçada no 
conceito da sustentabilidade, do ecologicamente correto, do 
economicamente viável e do socialmente justo. 

A propósito dessa ausência de desenvolvimento de 150 anos, se me 
permite, Dr. Gilberto, gostaria de transcrever duas ou três linhas do 
seu discurso. Não hipoteco solidariedade somente a Teófilo Otôni,. 
porque, de lá para cá, Dr. Gilberto, houve o senhor e o povo daquela 
região, que, se não alcançou o desenvolvimento, lutou para 
sobreviver. Faço sua a luta da Deputada Maria José Haueisen, que, 
se em algum momento não conseguiu galgar aquilo que esperava, 
algumas transformações ela ajudou a promover, em parcerias com 
creches, asilos e outras instituições. 

Essa história deverá ter o nome do Sr. José Carlos, da Deputada · 
Maria José Haueisen e do Prefeito Getúlio Neiva, que têm discutido 
comigo e com a Associação Microrregional do Mucuri. Já nos foi 
determinado pelo Governador Aécio Neves, já fizemos a primeira 
reunião com o Ministério da Integração Nacional, com a Minas-Bahia, 
e outras empresas privadas, ou seja, o Governo Federal, o Governo 
do Estado, a sociedade civil organizada, as empresas e os municípios 
juntos para a retomada da estrada de ferro Minas-Bahia que 
propiciará, como projeto estruturador e modificador da região, um 
escoamento de toda a produção. Deputada Maria José Haueisen, 
posso acompanhá-la, juntamente com o Prefeito Getúlio Neiva, à 
COPASA. O Governador Aécio Neves já deu a garantia de quase 
R$2.000.000.000,00 de investimentos para os próximos quatro anos 
na COPASA, e acredito que estaremos lá para ver o tempo em que V. 
Exa. poderá, junto com o Governador Aécio Neves, o Prefeito, os 
Vereadores e a sociedade civil organizada, deixar Teófilo Otôni com 
1 00% de água e esgoto. 

Com relação à saúde, a microrregionalização e os investimentos já 
realizados no Governo Aécio Neves já apontam para um novo tempo, 
um novo momento da região. Entretanto o sucesso se dará se a 
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reg1ao estiver devidamente organizada, se o recurso público for 
partilhado, porque a decisão do investimento e dos gastos compete 
aos atores microrregionais, às pessoas que lá estão. A política do 
Ministério da Saúde é o fortalecimento da assistência básica à saúde; 
a certeza e a tranqüilidade já foram asseguradas pelo Presidente Lula 
e pelo Governador Aécio Neves: qualquer diversidade política não 
pode ser mais importante do que nossas causas e a busca do 
desenvolvimento. 

Com relação à educação, além do programa de erradicação do 
analfabetismo, já temos garantido o início do processo e esperamos, 
em breve, inaugurar em Teófilo Otôni a Escola Técnica de Gemologia, 
partilhada com a FIEMG e o Governo do Estado. 

Sobre a necessidade da universidade, concordo com V. Exa .. até 
porque, como professora universitária concursada há 20 anos, 
professora da UNIMONTES, acho que se devem implementar ações 
mais vigorosas para a formação superior nas nossas três regiões. 
Seria fundamental termos, quiçá, esse grande presente do Presidente 
Lula. Rogo ao Ministro Nilmário que leve ao Governo Federal essa 
demanda da região e dê esse presente ao vale do Mucuri. Com 
certeza, o Governo do Estado e a Secretaria, no que pudermos 
complementar e fortalecer, estarão prontos e disponíveis. Todos 
sabem as dificuldades por que passa Minas Gerais e como foi que o 
Governador Aécio Neves recebeu este nosso Estado. 

Sobre desenvolvimento e renda, já lançamos na região, em parceria 
com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, um programa de crédito 
fundiário. Hoje temos recursos suficientes para implantar quantos 
projetos quisermos e da forma que a comunidade quiser. Entretanto 
compete à comunidade, às lideranças e às forças locais organizar-se 
e encontrar a terra e, ao Governo, repassar o dinheiro para a compra 
da terra e financiar a outra quantidade de recursos para a 
implementação de um modelo produtivo que dê dignidade ao homem 
do campo. Não é somente entregar a terra, mas é preciso também dar 
condições de produção. 

Estamos caminhando para a conclusão das negociações do 
Programa de Combate à Pobreza Rural , no valor de 
US$70.000.000,00 para as três regiões. É um dinheiro que também 
vai para a ponta . 
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É necessária a organização social e popular para que, com seu 
capital social e sua dignidade, a comunidade reconheça o tipo de 
investimento fundamental. Não vejo, Dr. Gilberto, tanta miséria 
instalada. Sabemos para onde vai a maioria das pedras de Mucuri, 
com todo o contrabando existente - coisa de Polícia Federal. Estou 
usando uma jóia da região, não apenas pela homenagem, mas porque 
é bonita. Quando vimos as pedras lapidadas, os anéis e brincos, 
percebemos que existe algo construído, está ali , basta olhar. Fico 
emocionada ao ver os quadros feitos com pedacinhos de pedras 
coloridas. Que maravilha! Quantos artistas tem essa terra! Que 
fantástico ouvir essa escritora lendo um conto! Como é tranqüilo 
sabermos que somos do sertão e temos dignidade para construir um 
novo momento no País. 

Precisamos de ações claras e concretas. Acreditamos que o 
planejamento está sendo feito e começamos a executá-lo. O dia de 
hoje foi o momento. Entretanto essa execução só acontecerá na fase 
que denominamos radicalização da democracia, com a participação e 
o compartilhamento de todos, com todos e para todos. 

Finalizo minha fala na expectativa de que em breve estaremos 
andando pelo Mucuri, porque já houve o tempo do instalar e do 
conceber, e agora iniciamos a execução de projetos, não da Elbe, não 
do Aécio, não do Governo de Minas, mas de toda a nossa sociedade. 

Existe pensamento que, para mim, é um dos mais bonitos que 
conheço: "Tudo vale a pena quando a alma não é pequena". 
Parabéns, Theophilo Ottoni, pela grandeza de sua alma. Parabéns 
também à alma de todos os homens e mulheres que no decorrer 
desses 150 anos lutaram, resistiram e formularam . Podem bater no 
peito e dizer: "Que bom ser da minha terra, que bom ser de Teófilo 
Otôni!". 

Sou da família Figueiredo, que se reunia em serestas. Quando ouvi 
aqui o hino, recordei-me das histórias fraternas e pessoais que tenho 
com a região de Teófilo Otôni. As pessoas de lá falam com amor, 
respeito e compromisso. Ao olhar para vocês, vejo no olhar de cada 
um a emoção. Sei que na frente do Estado de Minas Gerais temos o 
maior líder da atualidade, homem que rompe montanhas e que vai a 
Brasília para discutir com o Presidente Lula revisão do pacto 
federativo que possibilite libertação, nosso primeiro princípio de 
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cristãos. 

Na pessoa de um jovem - do qual Teófilo Otôni deve orgulhar-se -
que conheci recentemente, finalizo com uma palavra de esperança e 
fé : iremos construir um novo momento para o Jequitinhonha, o Mucuri 
e o Norte de Minas. Fernando, homenageio você, cidadão de Teófilo 
Otôni, que galgou a um dos maiores cargos da CEMIG, ajudando-nos 
a construir este novo momento. Muito obrigada. 

Palavras do Ministro Nilmário Miranda 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, autoridades, 

senhoras e senhores, não voltarei ao tema da história de Teófilo 
Otôni, brilhantemente desenvolvido por vários oradores que me 
antecederam, principalmente pelo Dr. José Carlos Pimenta. Mas não 
posso deixar de falar um pouco sobre essa história. 

Apesar de nascido em Belo Horizonte, fui criado em Teófilo Otôni. 
Meu pai havia trabalhado naquela cidade, quando solteiro, nas Casas 
Pernambucanas. Casou-se em Barbacena. Assim que a família 
começou a crescer, estabeleceu-se em Teófilo Otôni. Durante suas 
idas àquela cidade, a fim de comprar a loja e alugar a nossa casa, 
nasci. Logo em seguida, com poucos dias de nascido, fui para Teófilo 
Otôni, onde morei de 1947 a 1965. Foi lá que nasceram seis dos 
meus nove irmãos. Minha mãe ainda mora lá. Naquela terra meu pai 
está enterrado. Por isso, digo que sou de Teófilo Otôni. 

Pertenço a uma geração que teve a sorte de estudar em escolas 
públicas de qualidade, quando o ensino público era o melhor do País. 
Lembro-me do Grupo Teófilo Otôni, em que cursei o primário, do 
Colégio São José e, sobretudo, do Colégio Mineiro. Foi muita sorte ter 
sido aluno da Maria José, do Fernandinho Haueisen , do Patrício 
Ferreira Gomes, do Dr. Pedro de Paula Otoni, do Prof. Libório e de 
tantos outros, que formavam um grupo de primeira qualidade. 

Ali também foi onde me politizei. Comecei minha participação 
política no início da década de 60. Teófilo Otôni era uma cidade 
fervilhante , apesar de não chegar lá um jornal , não haver televisão e 
de não existir o asfalto da Rio-Bahia. Toda comunicação era feita por 
meio de rádio, jornais semanais, que passavam antes dos filmes, e de 
revistas. Porém a cidade fervilhava em termos de politização, em 
parte devido a pessoas como Gilberto Porto e outros, que levavam os 
grande debates nacionais para lá . 
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Recordo-me de uma campanha de Prefeito que me despertou. Foi 
quando o Dr. Pedro Paulo concorreu com os dois pólos da política 
local, dos grupos do Sidônio e do Petrônio. O Dr. Pedro Paulo quase 
venceu as eleições quando o Jânio foi candidato. O fato levou muitos 
jovens a participar. Talvez tenha sido minha primeira participação 
política, quando tinha de 13 para 14 anos. 

Foi nos anos de 1961 a 1964 que Teófilo Otôni passou por intensa 
politização, e a juventude se engajou, influenciada pela Revolução 
Cubana e pelo Concílio Vaticano 11 , que mexeu com quase 20 séculos 
da Igreja. Teófilo Otôni tinha um núcleo sindical muito organizado na 
Estrada de Ferro Bahia-Minas. A Igreja também trouxe forte 
politização, por meio da JUC e da JEC. 

A luta pela universidade do Nordeste mineiro era o que nos unia. 
Quando uma pessoa passava no vestibular, a cidade inteira sabia. Era 
recebida com festa, era cumprimentada e visitada. A cidade tinha 
poucas pessoas. A universidade do Nordeste mineiro era uma 
aspiração da cidade e da região. A Deputada Maria José Haueisen viu 
hoje que, depois de quarenta e tantos anos, continua sendo uma 
aspiração, que há uma lacuna na região no que diz respeito a uma 
universidade pública, para que todos tenham acesso não só ao ensino 
superior, mas a um centro de reflexão, de produção de idéias, 
vinculado ao desenvolvimento econômico, social, político, intelectual e 
espiritual da região. 

Ali também vivi a experiência do golpe militar. Estava engajado na 
luta pelas reformas de base. Nosso povo estava acreditando que, 
finalmente , o Brasil começaria a combater a maldita herança que veio 
da colônia e da escravidão: a concentração das terras, da riqueza, do 
poder e do saber; a fantástica exclusão social e regional. 

Recordo-me do dia em que estava em aula no Colégio Mineiro 
quando um garoto chegou e me disse que meu pai tinha sido preso. 
Corri para a loja. Falaram-me: "A loja está sozinha, seu pai foi preso, 
um jipão do Exército o levou". Passei igual a uma bala pela farmácia 
popular dos Motas, pelo armazém do Rui Davio, pela Pastelaria 
Eureca, pela Rener. Quando cheguei à loja, o pessoal estava 
chocado. O empregado mais antigo contou-me: "Seu pai foi preso, e a 
única coisa que pediu foi para calçar o sapato, porque ele está com 
uma unha encravada e, por isso, um pé estava com sapato, e o outro, 
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com chinelo. Ele saiu muito chateado, porque eles não o deixaram 
calçar. Para a dignidade dele deveriam pelo menos tê-lo deixado 
calçar o sapato". Depois de 15 dias ele voltou. Durante esse tempo, 
ficou sem tomar banho, sem poder dormir, pois teve de revezar com 
outros presos. por causa do grande número de pessoas na cadeia de 
Valadares, onde estava. 

Tudo isso vejo hoje com muita simpatia; fez parte da minha ligação 
visceral profunda com Teófilo Otoni. 

Os que me antecederam aqui brilhantemente mostraram que um dos 
empreendimentos mais importantes do século XIX foi a Companhia do 
Mucuri. Isso ainda não está digerido pela história oficial do País. 
Theophilo Ottoni era um republicano, um abolicionista e era 
nacionalista. Era da ala mais radical. Mesmo quando estudava na 
Marinha participava de células clandestinas dos maçons. Quando deu 
baixa na Marinha - porque ali só avançava quem tinha sangue azul -, 
levou junto com o Cristiano, para o Serro, pela estrada real , uma 
tipografia. Foi a única coisa que levou do Rio de Janeiro: tipografia 
para montar o "Sentinela do Serro". Era um ativista político do 
republicanismo, do abolicionismo e do progresso. 

Mesmo morando no Serro, mantinha contatos permanentes com 
Evariste da Veiga, com Rodrigues da Cunha, com os líderes 
republicanos e maçons do Rio de Janeiro. Mantinha contatos com 
Feijó, no Ceará, e, em São Paulo, com uma rede de jornais libertários. 

Bem lembrou o Dr. José Carlos Pimenta que ele, depois de preso, 
em Santa Luzia, levado a pé para Vila Rica, só na sua chegada lhe 
tiraram os ferros que o prendiam. Ficou três anos preso e durante 
esse tempo manteve um jornal, "O ltacolomi", jornal de combate, 
dentro da tradição dos libertários do séc. XIX. 

Ele fez sua própria defesa - era tradição das pessoas que 
enfrentavam aquela pasmaceira do Império, graças ao baixo 
desenvolvimento político que o caracterizou. 

Teophilo Ottoni está para Minas como Vergueiro esteve para São 
Paulo, no séc. XIX. Foi, este na mesma época, quem levou o café, 
quem rompeu com a monocultura, sem utilizar mão-de-obra escrava. 
Recorreu aos imigrantes para fugir da escravidão. Theophilo Ottoni 
está para Minas como Mauá esteve para o Rio. Numa cidade que 
abrigava a burocracia, primeiro da Colônia, depois do Império, foi 
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quem introduziu os estaleiros, a indústria, a idéia da diversificação 
econômica para romper com o paradeiro do Império. Teophilo Ottoni 
está para Minas assim como Delmiro Gouveia esteve para Alagoas, 
para o sertão de Alagoas e da Bahia. Foi responsável pela primeira 
hidrelétrica construída no Brasil onde hoje é Paulo Afonso; e plantou 
no meio daquele sertão uma tecelagem. 

Theophilo Ottoni era assim também. Em plena hegemonia absoluta 
do escravagismo, ele foi buscar imigrantes na Europa. Seu ideal era 
trazer mil famílias e misturar várias nacionalidades e etnias. Ele 
buscava essa diversidade. Isso fazia parte de um projeto. A 
Companhia do Mucuri não era um projeto econômico, era um projeto 
político. 

Naquela época, havia intenso debate intelectual na Europa e nos 
Estados Unidos e havia o chamado "Socialismo Utópico", de 
Proudhon, de Fourier, de Saint Simon, que pregavam a constituição 
dos chamados "falanstérios", a pedagogia do exemplo, com a criação 
de núcleos civilizatórios que servissem de referência para o 
desenvolvimento do todo. De certo modo, o que Ottoni queria era isso: 
fazer de Teófilo Otôni um falanstério. Queria plantar ali uma civilização 
sem escravos, baseada na propriedade individual e na diversidade 
étnica e cultural, uma idéia absolutamente condenada pelo Império. 

Também dava imensa importância à existência de vanas 
publicações, e chegou a organizar ali um curso de Esperanto, que foi 
a tentativa de uma linguagem universal, segundo suas idéias 
universalistas. Claro que era uma idéia ingênua, que não prosperou, 
mas, em vários lugares do mundo, os anarquistas, os socialistas 
utópicos e os internacionalistas também abrigavam a idéia de um 
idioma universal , que era o Esperanto. E Teófilo Otôni tinha um grupo 
de Esperanto. E Teófilo Otôni tinha um grupo de Esperanto! 

Também teve a idéia de uma estrada pavimentada - a segunda do 
País com aquela extensão. E buscou enfrentar também o velho 
desafio de Minas, que é ter um acesso ao mar. Era considerado meio 
louco, mas, vejam sua insanidade: falava em ferrovias! Dizia que 
tínhamos que fazer ferrovias e achavam-no uma pessoa esquisita. 
Também falava em navegação fluvial e em indústrias; enfim, ia contra 
toda idéia hegemônica. O latifúndio da cana-de-açúcar, sobretudo, 
passou quatro séculos sem conseguir progresso, sem ganho de 
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produtividade. Então, colocar idéias com o dinamismo com que ele, 
Delmiro Gouveia, Mauá e Vergueiro faziam não era admitido; eram 
verdadeiros subversivos para a sua época. 

Também já era preocupado com a integração do Jequitinhonha. Seu 
projeto de navegação pelo rio Mucuri e , depois, pela Estrada de Santa 
Clara, previa a conexão com o algodão de Minas Novas. Era uma 
saída importante para a produção àquela época, pois a região era um 
pólo de produção de algodão cujo único acesso era a Estrada Real , 
um acesso longínquo e muito difícil , feito por tropas. Assim, também o 
acesso ao mar era para integrar o Jequitinhonha de fato. 

Tenho convicção de que a Companhia do Mucuri não quebrou ·por 
dificuldades econômicas. Na verdade, foi sufocada. porque era um 
exemplo que não podia prosperar; um exemplo de um pólo dinâmico, 
de um outro modelo de sociedade e de outro tipo de desenvolvimento. 
Aliás , era o próprio desenvolvimento, uma idéia que não era muito 
cara ao Império. 

Recentemente, perdemos um grande brasileiro. cidadão do mundo, 
Sérgio Vieira de Mello, morto por uma bomba detonada pelo 
terrorismo estúpido, no lraque. Isso fez com que o mundo debatesse 
muito, não só a figura do Sérgio, mas também o papel do Brasil 
atualmente. Todos os que olham para o Brasil com esperança o fazem 
porque em nosso País constituímos, bem ou mal, uma civilização em 
que não há lugar para o terrorismo. Somos dos poucos países do 
mundo que não têm vocação bélica ou armamentista. Recusamos a 
tecnologia nuclear para fins bélicos. Não estamos nos armando para 
invadir país algum e nenhum dos nossos dez vizinhos. Ao contrário , 
estamos buscando a integração física, política, administrativa, cultural 
e econômica com os países do Mercosul e de toda a América Latina; 
de todos os países com que temos fronteira. Para nos realizarmos 
como país, para promovermos o nosso projeto de nação, precisamos 
de um mundo de paz. A guerra é um entrave; o protecionismo e a 
atual estruturação da divisão do poder no mundo são um entrave ao 
nosso desenvolvimento. 

Por isso, o Brasil está na vanguarda para lutar pela reconstituição da 
ONU, de uma maneira muito mais democrática, com multilateralismo, 
com a solução pacífica dos conflitos, com a democratização da ordem 
mundial. 
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Aí pensamos em Theophilo Ottoni. Ele fez tudo isso pensando 

numa sociedade baseada na diversidade, diversidade como valor, na 
diferença étnica, cultural , regional. O tratamento dado aos indígenas, 
que eram impiedosamente exterminados, não aconteceu na Cia. do 
Mucuri. Foi um novo modelo de relacionamento entre as pessoas que 
habitavam aquelas terras. A Cia. do Mucuri perfaz mais de 30 cidades. 
Essas cidades convivem com outros povos. Em Teófilo Otôni o árabe 
convive com o judeu, convivem na mesma rua, freqüentam a mesma 
escola, o mesmo clube. Assim é nosso País, que combate o 
terrorismo, contraponto na xenofobia, no racismo. O Brasil hoje é um 
farol da tolerância e da diversidade, que são os dois valores mais 
importantes para guiar o processo civilizatório da humanidade. Isso é 
que vai fazer a diferença. Quando vemos a intolerância provocando a 
insanidade em tantos lugares, podemos nos orgulhar, pois Teófilo 
Otôni tem tudo a ver com isso. Da Cia. do Mucuri, da luta do nosso 
povo foram construfdos esses valores, que hoje fazem do Brasil uma 
esperança, uma vanguarda para o mundo. 

Tenho muito orgulho de participar do Governo do Presidente Lula. 
Ele vai ser muito bom para o vale do Mucuri e para o vale do 
Jequitinhonha. Já está sendo. A SUDENE já foi recriada com 
corrupção zero, voltada para o desenvolvimento das regiões e 
respeitando o meio ambiente, com um desenvolvimento sustentável 
para diminuir as desigualdades regionais . Essa é a matriz da nova 
SUDENE e da nova SUDAM. 

Estamos vendo a retomada do crescimento, com qualidade, com 
distribuição da renda. Tivemos um crescimento muito grande desde a 
abolição da escravatura. O Brasil ganhou a admiração do mundo 
inteiro por sua capacidade de crescer, mas esse crescimento veio 
junto com uma imensa injustiça e uma péssima distribuição da renda, 
a ponto de sermos um dos países mais desenvolvidos, mas mais 
injustos do planeta. Agora, o desenvolvimento contempla a 
distribuição da renda. 

Quando falo distribuição da renda, falo também em nível regional. 
Vemos, pela primeira vez, ser enfrentada a desigualdade social nos 
vales do Mucuri, do Jequitinhonha, do Norte mineiro. Essa qualidade 
estará sempre presente, podem ter absoluta certeza. Este é o 
compromisso do Presidente Lula. Ele já expressa isso no modo como 
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se relaciona com Minas, que sofreu muito no Governo passado. Foi 
muito discriminada por divergências políticas, passando anos e anos 
sem nenhum investimento federal. Com Lula, isso jamais acontecerá. 
Ninguém será discriminado por ser desse ou daquele partido político. 
A prova disso está no que a Secretária Elbe falou . Boa parte dos 
programas que ela citou são fraternalmente decididos entre o Governo 
Federal e o Estadual, executados em conjunto, de mãos dadas. Isso é 
que fará o Brasil crescer: enfrentarmos, pela primeira vez, o grande 
desafio pela igualdade social e regional. 

Queria externar o meu agradecimento a todos os amigos e amigas, 
meus conterrâneos, amigos de Teófilo Otoni , além dos meus 
companheiros dos movimentos populares de Belo Horizonte, que, 
para minha alegria, simpaticamente, participam conosco dessa noite 
tão agradável , tão instrutiva, com tanta erudição e emoção expressa 
na fala de todos que me antecederam. 

Encerro dizendo que me orgulho de poder viver este momento de 
grande virada em nosso País, e também de poder comemorar os 150 
anos de uma história que tem a ver com o que há de melhor na · 
história do nosso País. 

Parabéns Teófilo Otoni! Parabéns para nós todos! 
Entrega de Placa 

O locutor - O Ministro Nilmário Miranda, por meio de quem a 
Assembléia Legislativa homenageia todos os filhos de Teófilo Otôni, 
receberá das mãos do Sr. Presidente desta solenidade, Deputado 
Rogério Correia, e da Deputada Maria José Haueisen, placa alusiva a 
esta comemoração, com os seguintes dizeres: "No aniversário de 150 
anos da cidade de Teófilo Otôni, pedra rara do Vale do Mucuri, nossa 
homenagem a seu povo lutador, que, no caminho das pedras, lapida 
seus sonhos. A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
parabeniza os teófilo-otonenses pelo sesquicentenário da cidade, 
capital mundial das pedras preciosas." 

- Procede-se à entrega de placa. 
Apresentação de Poema 

O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o poema "Segredo 
de Bem-Querença", vencedor de concurso da Academia Feminina 
Mineira de Letras, que será apresentado pela poetisa Maria Laura 
Pereira da Silva Couy. 

L----- --0---______J 



30 
A Sra. Maria Laura Pereira da Silva Couy - Pedi para falar aqui 

embaixo, porque poesia se fala com toda expressão corporal ou de 
joelho. 

- Procede-se à leitura de poema. 
Apresentação Musical 

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir Maria das Graças 
Rodrigues e o Pe. Luciano Lavali , acompanhados pelo pianista 
Wagner Schuz, que apresentarão: "De lavrado em Lavrado", de lida 
Ottoni Porto Ramos; a "Bachiana no 5", de Heitor Villa-Lobos; 
"Fantasma da Ópera", de Andrew Lloiw Webber. 

- Procede-se à apresentação musical. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às 
autoridades e aos convidados pela honrosa presença e, cumprido o 
objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados 
para a reunião de debates de segunda-feira, dia 1 o de setembro, às 20 
horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 18 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 46/2003, EM 11 /6/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Jô Moraes, Leonardo Quintão e Neider Moreira, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental , a Presidente "ad 
hoc", Deputada Jô Moraes, declara aberta a reunião e comunica que 
não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta Comissão. 
A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente 
e o Vice-Presidente e designar o relator. A Presidente solicita a 
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e 
designa o Deputado Neider Moreira como escrutinador. Após 
proceder-se à contagem dos votos, a Deputada Jô Moraes proclama a 
eleição, para Presidente, do Deputado Leonardo Quintão e , para Vice-
Presidente, da Deputada Jô Moraes (ambos com três votos). A 
Presidente "ad hoc" dá posse ao Deputado Leonardo Quintão, que, 
por sua vez, dá posse à Vice-Presidente. O Presidente agradece a 
escolha de seu nome como Presidente da Comissão e designa a 
Deputada Jô Moraes como relatora da matéria. 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 
extraordinária, que será convocada através de edital , determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2003. 
Leonardo Quintão, Presidente - Neider Moreira - Alberto Bejani. 

ATA DA 18a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, 
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 26/8/2003 

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Célio Moreira, André Quintão e Marília Campos, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, 
Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado André Quintão , dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios 
dos Deputados Federais Silas Brasileiro, Fernando Diniz e Romel 
Anízio Jorge Romão, publicados no "Diário do Legislativo" de 
22/8/2003. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei no 
411 /2003, e avoca a si a relato ria dele, no 2° turno. Passa-se à 1 a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, é aprovado, no 2° turno, o parecer pela 
aprovação, na forma do vencido no 1 o turno, do Projeto de Lei no 
119/2003 (relator: Deputado Célio Moreira). Passa-se à 2a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a 
votação, são aprovados os Requerimentos n°S 1 .135, 1 .136, 
1 .188/2003. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. O Deputado 
Célio Moreira transfere a Presidência à Deputada Marília Campos e 
apresenta requerimento em que solicita seja enviado ofício ao 
Secretário de Estado da Saúde, Marcos Pestana, solicitando que 
sejam empreendidos esforços para o credenciamento do Centro de 
Queimados de Santo Antônio do Monte no Sistema Único de Saúde. 
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Reassumindo a 
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direção dos trabalhos, o Deputado Célio Moreira passa a palavra ao 
Deputado André Quintão, que apresenta requerimento solicitando a 
realização de audiência pública da Comissão, em conjunto com a 
Comissão de Participação Popular, para discutir o marco regulatório 
da Economia Solidária, especialmente o processo de certificação, e 
debater a matéria constante no Projeto de Lei n° 830/2003. Submetido 
a votação, é aprovado o requerimento. Submetidos a discussão e a 
votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos 
de Lein°s485, 589, 594,612. 652.654, 656, 660, 661 , 670, 688, 690, 
692, 698, 699, 702, 703, 711 e 714/2003. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Ana Maria Resende - André Quintão -

Marília Campos. 
ATA DA 18 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE 

LEI N° 15.579, EM 27/8/2003 
Às 9h15min , comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Antônio Júlio, Marília Campos e Sebastião Helvécio, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental , o Presidente "ad 
hoc", Deputado Sebastião Helvécio, declara aberta a reunião e 
informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da 
Comissão, a qual se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente 
e a se designar o relator. Ato contínuo, determina a distribuição das 
cédulas de votação. Apurados os votos, são eleitos para Presidente e 
Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados Antônio Júlio e 
Marília Campos. Logo após, o Presidente "ad hoc" dá posse ao 
Presidente eleito, que por sua vez empossa a Vice-Presidente eleita. 
Em seguida, o Presidente designa relator da matéria, Deputado 
Sebastião Helvécio. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares e informa que a próxima 
reunião, para apreciar o parecer do relator, será convocada por meio 
de edital. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2003. 
Marília Campos, Presidente- Sebastião Helvécio- Wanderley Ávila-
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Chico Simões. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO No 46/2003 
Comissão Especial 

Relatório 

33 

De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa, e tendo 
como primeiro signatário o Deputado Neider Moreira, a proposta de 
emenda à Constituição em epígrafe acrescenta § 2° ao art. 187 da 
Constituição do Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/5/2003, foi a proposição 
encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer, nos 
termos do art. 111 , I, "a", c/c o art. 201 , ambos do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O art. 187 da Constituição Estadual , objeto da regulamentação 

pretendida, determina que "as ações e serviços de saúde são de 
relevância pública, e cabem ao poder público a sua regulamentação, 
fiscalização e controle, na forma da lei". A proposta em tela 
acrescenta-lhe parágrafo que determina o montante de aplicação 
financeira em saúde a ser feito pelo Estado, em conformidade com o 
disposto pela Emenda à Constituição n° 29/2000, da Constituição 
Federal. Os autores fixam esse valor em 12% do produto da 
arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos 
de que tratam os arts. 157 e 159, I, "a", e 11 da Constituição da 
República, incluído o proveniente de transferências, deduzidas as 
parcelas que forem transferidas aos municípios. 

A emenda apresentada promove uma adequação da Carta de Minas 
à Constituição Federal , incorporando ao texto estadual um comando 
de profundo alcance social. A justificação da proposta aponta a 
necessidade de se evidenciar a importância da fiscalização dos 
investimentos em saúde, uma vez que o Estado de Minas Gerais não 
vem cumprindo o disposto na Carta Maior. 

Compartilhamos com os autores as preocupações mencionadas e 
entendemos ser necessária a adequação do texto constitucional 
mineiro, com vistas a tornar ainda mais incisiva uma diretriz de 
fundamental importância para a melhoria das condições de saúde em 
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nosso Estado. Temos, no entanto, algumas considerações a tecer 
acerca da proposição, com conseqüentes sugestões de alterações 
que visam ao seu aprimoramento. 

Como primeira medida, sugerimos que, em vez de se apor ao art. 
187, a emenda seja acrescida ao art. 189, que trata especificamente 
da questão do financiamento da saúde, "in verbis": 

"Art. 189 - O sistema único de saúde será financiado com recursos 
provenientes dos orçamentos da seguridade social , da União, do 
Estado, dos municípios, e com os de outras fontes". 

Entendemos também ser conveniente a exclusão da expressão 
"incluído o proveniente de transferências", uma vez que as 
transferências financeiras atualmente feitas ao Estado são as 
decorrentes da Lei Kandir, e não foram mencionadas na Constituição 
da República. Observa-se que o legislador federal , ao definir a 
vinculação de receitas para a saúde, enumerou de forma exaustiva os 
impostos que compõem a base de cálculo em questão, sem incluir as 
receitas provenientes de transferências. Diferentemente se fez, por 
exemplo, na definição de recursos para a manutenção e o 
desenvolvimento do ensino, cuja redação adotada no art. 212 da 
Constituição da República faz clara menção a receitas oriundas de 
transferências. Considerando-se que o Estado já não vem cumprindo 
a determinação da Carta federal , com alegação reiterada de 
insuficiência de recursos, torna-se ainda mais razoável a não-
ampliação da base de cálculo, para evitar maiores dificuldades ao 
Tesouro Estadual. Além disso, é importante também frisar que a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias aprovada nesta Casa para o exercício de 
2004 não inclui as referidas transferências na relação de receitas 
sobre as quais incidirá o percentual vinculado à saúde. 

Consideramos, outrossim, que a emenda em tela tem repercussão 
em outros dispositivos, cuja adaptação se torna necessária para a 
manutenção da coerência e da harmonia interna da Carta Estadual. 

Assim sendo, será imperativo o acréscimo de alínea que disponha 
sobre a vinculação de recursos no inciso IV do art. 161 , ressalvando a 
área da saúde da vedação prescrita no seu "caput ". A bem da 
coerência do texto, é também necessária a inclusão das ações e dos 
serviços de saúde entre os fatores determinantes de intervenção 
municipal, relacionados na forma de incisos, no art. 184. 
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Reiteramos, então, as considerações quanto ao mérito da 

proposta, que demonstra a sensibilidade dos signatários para com o 
financiamento da saúde em nosso Estado. Sabemos que, de todos os 
fatores que interferem no funcionamento do SUS, os recursos 
financeiros são, indubitavelmente, os mais decisivos para que a 
atenção à saúde dos mineiros se dê de forma justa, digna, humana e 
satisfatória. Dada, no entanto, a extensão das modificações sugeridas 
à proposta original, optamos por oferecer um substitutivo à matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda 

à Constituição n° 46/2003 na forma do seguinte Substitutivo no 1 . 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Acrescenta dispositivos aos arts. 184 e 189 e altera o art. 161 , IV, 
"b", da Constituição do Estado 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art . 1 o - Fica acrescentado o seguinte parágrafo único ao art. 189 da 

Constituição do Estado: 
"Art. 189- ....................................................... . 
Parágrafo Único - O Estado aplicará, anualmente, em ações e 

serviços públicos de saúde, nunca menos que 12% (doze por cento) 
do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e 
dos recursos de que tratam os arts.157 e 159, I, "a", e 11 , ambos da 
Constituição da República, deduzidas as parcelas que forem 
transferidas aos municípios.". 

Art. 2° - A alínea 'b" do inciso IV do art. 161 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 161 - ........................................................ . 
IV - ........ ................ .. .. ................................... .... . 
b) a destinação de recursos para a manutenção e o 

desenvolvimento do ensino e para as ações e os serviços públicos de 
saúde, como determinado. respectivamente, pelos arts. 201 e 189, 
parágrafo único.". 

Art . 3° - O art. 184 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso V: 
"Art. 184- ........................................................ . 
V - não tiverem sido aplicados, no ano, pelo menos 15% (quinze por 

cento) do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 
156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, I, b, e § 3°, da 
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Constituição Federal.". 

Art. 4° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2003. 
Leonardo Quintão, Presidente - Alberto Bejani, relator - Neider 

Moreira. 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 

15.579 
Comissão Especial 

Relatório 
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere -o art. 

90, VIII , c/c o art. 70, 11 , da Constituição do Estado, opôs veto parcial à 
proposição em epígrafe, que dispõe sobre as diretrizes para 
elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2004. 

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n° 
89/2003, publicada no "Diário do Legislativo" de 7/8/2003. 

Constituída esta Comissão, nos termos do art. 222, c/c o art. 111 , I, 
"b", do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele 
emitir parecer em turno único. 

Fundamentação 
A Proposição de Lei no 15.579 estabelece as diretrizes para os 

Orçamentos Fiscal e de Investimento das Empresas Controladas pelo 
Estado para o exercício de 2004, compreendendo as prioridades e 
metas da administração pública estadual , as diretrizes gerais para o 
Orçamento. as disposições sobre alterações da legislação tributária e 
a política de aplicação da agência financeira oficial e de administração 
da dívida e das operações de crédito. 

Na exposição de motivos, o Governador do Estado alega razões de 
ordem constitucional e de interesse público para a oposição do veto 
parcial à referida proposição, incidente sobre a alínea "c" do inciso XII 
do art. 9°, sobre o parágrafo único do art. 12, sobre o inciso I e§ 3° do 
art. 23 e sobre o art. 47. 

Discordamos das razões apresentadas pelo Chefe do Poder 
Executivo com base nos argumentos a seguir explicitados. 

A alínea "c" do inciso XII do art. 9° determina a avaliação das 
políticas públicas resultantes da renúncia de receitas nos últimos três 
anos, no exercício atual e sua projeção para os quatro subseqüentes . 
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Alega o Governador a impossibilidade fática de efetuar tal avaliação 
a partir do banco de dados atualmente existente na Secretaria da 
Fazenda, firmando, ao final de sua argumentação, o compromisso de 
"se promover a avaliação das renúncias vigentes a partir do próximo 
projeto de lei de diretrizes orçamentárias". Ainda segundo o texto das 
razões de veto, a referida avaliação só seria possível a partir da 
complementação do banco de dados da Receita Estadual, o que 
tornaria juridicamente impossível sua realização, uma vez que o 
fornecimento de informações pelo contribuinte é obrigação tributária 
acessona, cuja imposição retroativa é vedada legal e 
constitucionalmente. 

É verdade que a qualidade dos dados disponíveis interfere 
diretamente sobre as possibilidades de avaliação das políticas 
públicas executadas. No entanto, devemos notar que o veto do 
Governador não incidiu sobre as alíneas "a" e "b" do mesmo inciso, 
que determinam o detalhamento dos montantes das isenções, 
anistias, transações e outras modalidades de renúncia de receita, 
assim como a especificação dos setores beneficiados. Pode-se 
deduzir, portanto, que o Executivo pode contar imediatamente com 
esses dados. Do mesmo modo, nenhum benefício fiscal é concedido 
sem um motivo de interesse público que o fundamente, presumindo-
se que o Fisco conheça o objetivo da renúncia. Desse modo, já 
parecem suficientes os dados disponíveis para que se faça, mesmo 
na forma de tentativa inicial , a avaliação proposta na alínea vetada, 
sem a necessidade de requisição de novas informações ao 
contribuinte e , portanto, sem que se incorra na ilegalidade apontada. 

O veto oposto ao parágrafo único do art. 12 objetiva eliminar a 
determinação de que as Parcerias Público-Privadas - PPP - venham 
identificadas, no orçamento, em subprojeto específico. Segundo as 
razões do veto, as Parcerias Público-Privadas ainda estão em 
negociação, não podendo ser incluídas, tempestivamente, na proposta 
orçamentária para 2004. Além disso, é apresentado o argumento de 
que as parcerias não são investimentos do Estado, e sim a 
remuneração do particular contratado prevista em "rubrica específica, 
classificada como Outros Custeios". 

Reconhecemos o esforço do Governador em aprimorar as formas de 
integração entre a iniciativas estatal e privada para o aprimoramento 
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da prestação de serviços à população. Do mesmo modo, 
compreendemos a necessidade de longos procedimentos negociais 
para a realização das parcerias, que implicam investimentos e 
obrigações significativas para os particulares responsáveis , assim 
como para o poder público. O programa de Parcerias Público-Privadas 
é iniciativa pioneira e, assim, nada mais apropriado que, no momento 
de sua implantação, seja dada a maior visibilidade e garantida a plena 
possibilidade de avaliação de seu desempenho. É esse o motivo pelo 
qual julgamos necessária a identificação no orçamento de cada 
parceria como um subprojeto específico, e não de forma global. 
Ademais , a especificação da forma mencionada não impede a 
classificação no grupo de despesa "outros custeios" , e se constitui em 
informação adicional necessária para a atividade de fiscalização por 
parte do Poder Legislativo. 

Também nos parece equivocada a alegação de que o prazo 
existente para a elaboração da proposta orçamentária impediria a 
identificação dos projetos de PPP em subprojeto específico. Devemos 
lembrar que a LDO estabelece as diretrizes para a elaboração da lei 
orçamentária e, conseqüentemente, das alterações que sobre ela 
incidirem, prolongando sua validade a todo o ano de 2004. Desse 
modo, a eficácia do dispositivo em discussão se estenderia a todas as 
novas parcerias firmadas no próximo ano, mesmo que o projeto do 
orçamento para 2004 não contenha, em subprojeto específico, cada 
uma das parcerias a serem estabelecidas. Tornar-se-ia, por essa 
razão, necessana a inclusão de novos subprojetos na lei 
orçamentária, o que seria feito por meio da expedição de lei de 
créditos especiais, permitindo, assim, que o Legislativo compartilhe 
com o Executivo a responsabilidade no estabelecimento das 
prioridades de investimento no Estado. É importante salientar que o 
art. 15 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2004, já 
sancionado, veda a anulação das dotações referentes às Parcerias 
Público-Privadas para a efetivação das emendas parlamentares ao 
projeto de lei do orçamento, fato que indica a necessidade da 
identificação das dotações, ainda que de forma global. 

O inciso I e o § 3° do art. 23 tratam das modificações no identificador 
de procedência e uso para atender às necessidades da execução 
orçamentária por meio de portaria expedida pela Superintendência 
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Central de Orçamento da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão - SEPLAG -, no caso do Poder Executivo, e pelos órgãos e 
entidades dos demais Poderes, do Tribunal de Contas e do Ministério 
Público, em perieita harmonia com o princípio constitucional da 
separação dos Poderes. A modificação no projeto original confere aos 
demais Poderes e órgãos o mesmo tratamento dado ao Poder 
Executivo, permitindo mais agilidade no processamento das 
alterações, sem prejuízo do gerenciamento centralizado pelo Poder 
Executivo. 

Alegam as razões do veto que a autonomia dos demais Poderes não 
seria comprometida, "já que as alterações afetas aos mesmos serão 
prontamente atendidas assim que solicitadas". Não nos parece 
adequado, no entanto, que a autonomia constitucional dos Poderes 
deva ser garantida apenas por uma promessa do Executivo. Ademais. 
a redação aprovada está em consonância com o dispositivo 
introduzido nas últimas leis orçamentárias, que permite a abertura de 
créditos suplementares aos orçamentos dos demais Poderes e órgãos 
resultantes da anulação de suas próprias dotações por meio de 
regulamento próprio de cada órgão, com posterior envio à SEPLAG 
para o devido registro no SIAFI. 

Finalmente, o art. 47 estabelece que as dotações orçamentárias 
para a cobertura das despesas com a publicação de atos e matérias 
dos Poderes no "Minas Gerais" serão consignadas, no orçamento 
para o exercício de 2004, à Secretaria de Estado da Fazenda, nos 
termos do art. 2° da Lei no 1 0.468, de 5/4/91 . 

Nas razões do veto, o Governador do Estado alega óbice legal, uma 
vez que o mencionado dispositivo foi revogado pelo "caput" do art. 38 
da Lei no 12.264, de 24/7/96, que estabelece as diretrizes 
orçamentárias para os orçamentos fiscal e de investimento para o 
exercício de 1997. 

Discordamos das alegações do Poder Executivo, pois a lei de 
diretrizes orçamentárias tem natureza essencialmente transitória, 
sendo vinculada a um exerc1c1o financeiro determinado. 
Conseqüentemente, possui eficácia temporal limitada e não tem o 
poder de revogar dispositivos legais de caráter permanente. Ademais, 
a norma mencionada não tem atualmente força jurídica vinculante 
nem ostenta vigência, tratando-se de preceito legal cuja aplicabilidade 
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cessou por completo no final do exercício financeiro de 1997. Nesse 
sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal ao analisar a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 612/RJ, em 3/6/93. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do veto parcial à 

Proposição de Lei no 15.579, incidente sobre a alínea "c" do inciso XII 
do art. 9°, sobre o parágrafo único do art. 12, sobre o inciso I e§ 3° do 
art. 23 e sobre o art. 47. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2003. 
Marília Campos, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Chico 

Simões - Antônio Júlio - Wanderley Ávila. 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 

15.580 
Comissão Especial 

Relatório 
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida 

no art. 90, VIII , c/c o art. 70, 11 , da Constituição do Estado, opôs veto 
parcial à proposição de lei em epígrafe, que autoriza o Poder 
Executivo a renegociar o pagamento de despesa empenhada e 
reconhecida pelo Tesouro Estadual, relativa aos exercícios de 2002 e 
anteriores, e dá outras providências. 

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n° 
91 /2003, publicada no "Diário do Legislativo" de 7/8/2003. 

Constituída esta Comissão, nos termos do art. 222, c/c o art. 111 , I, 
"b", do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele 
emitir parecer. 

Fundamentação 
O dispositivo vetado - § 4° do art . 2° - resultou de emenda de 2° 

turno apresentada por esta Casa ao projeto de lei original , do Chefe 
do Executivo. O referido dispositivo veda a possibilidade de o Estado 
impedir, por meio de regulamento, a participação de qualquer credor 
na oferta pública de recursos de que trata o "caput" do art. 2° da 
proposição. 

Segundo as razões do veto, o dispositivo contraria as diretrizes 
básicas do projeto de lei, especialmente o disposto no inciso I do art. 
2°, que determina que a instrução que deverá nortear a oferta pública 
de recursos conterá exigências para a habilitação do credor e de 
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certificação do crédito para a participação. A proposição, segundo a 
mensagem do Governador, tem por premissa segmentar a oferta 
pública por meio de critérios prévia e legalmente estabelecidos, 
conforme dispõe os incisos do seu art. 2°. 

Outro argumento apresentado pelo Governador é o de que alguns 
créditos não devem ser objeto de oferta pública, sendo objetivo 
principal o pagamento das dívidas de relevante interesse público, 
como, por exemplo, as contraídas com fornecedores , a fim de garantir 
o atendimento das demandas de bens ou serviços para o 
funcionamento da máquina administrativa estadual. Por esse motivo a 
regra inserida pelo § 4° foi considerada excessiva pelo Chefe do 
Poder Executivo. 

Vetado o dispositivo, restringe-se a participação de credores e 
diminui-se a abrangência do processo, razão pela qual acreditamos 
que o texto aprovado é legítimo e oportuno. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do veto ao § 4° do art. 

2° da Proposição de Lei n° 15.580. 
Sala das Comissões, 2 de setembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro 

Lessa - Chico Simões. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 191/2003 

Comissão de Segurança Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Júlio, a proposição em exame 
estabelece diretrizes de cooperação entre o Estado e as Associações 
de Proteção e Assistência aos Condenados- APACs. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 1°/3/2003, foi a matéria 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Ao apreciar a 
matéria, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Submetida ao exame 
desta Comissão, a proposição passa a receber parecer quanto ao 
mérito. 

Fundamentação 
A proposição em tela estabelece que o Poder Executivo entregará 

preferencialmente às APACs, por meio de convênio, a administração 
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dos centros de recuperação de presos do Estado. 
Com 25 anos de trabalho devotado à assistência ao preso no 

processo de ressocialização, a APAC é uma organização não 
governamental, uma entidade civil de direito privado, regida por 
estatuto e método comuns nas mais de 150 unidades existentes no 
País e em todas as unidades existentes em países como Argentina, 
Equador, Coréia do Sul e Rússia. 

Em 1981 , em virtude do grande interesse na difusão do método 
APAC, foi criada a Fraternidade Brasileira de Assistência aos 
Condenados- FBAC -, filiada à Prision Fellowship lnternational, órgão 
consultivo da ONU para assuntos penitenciários, que promove 
congressos e estudos atinentes ao cumprimento da pena, fornecendo 
subsídios para o aperfeiçoamento da legislação no âmbito da 
execução penal. Recentemente a APAC de ltaúna, uma das unidades-
modelo do sistema, recebeu a visita de uma equipe de um sistema 
prisional americano, com o intuito de conhecer e desenvolver projetos 
de implantação da metodologia APAC nos Estados Unidos. 

Um aspecto do método A'PAC que gostaríamos de salientar é a sua 
eficácia a baixo custo em relação ao gasto do Estado com a 
manutenção do condenado no sistema tradicional. Enquanto os 
gastos mensais "per capita" nos moldes adotados pela APAC giram 
em torno de R$300,00, o gasto do Estado de Minas Gerais varia de 
R$800,00 a R$1 .200,00 reais com a assistência a cada um de seus 
condenados. 

Outro aspecto de extrema relevância , em um momento em que a 
implantação de políticas públicas eficazes na área de segurança 
constitui grande desafio para os governantes, é a eficiência do método 
APAC em conter as reincidências criminais. Em seminário realizado 
no mês de maio deste ano, em Belo Horizonte, o idealizador e 
fundador da APAC, Juiz Mário Ottoboni, trouxe-nos a informação de 
que, enquanto o Brasil tem o maior índice de reincidência criminal do 
mundo - aproximadamente 80°o dos presos do sistema tradicional 
voltam a cometer crimes-, a reincidência no sistema APAC raramente 
ultrapassa a casa dos 1 0%. 

A assistência ao preso é um dever do Estado e da comunidade, 
conforme prevêem a Constituição Federal e a Lei de Execuções 
Penais. Essas diretrizes legais estão muito bem fundamentadas na 
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exposição de motivos do Código Penal Brasileiro, em seu item 90: 
"Essa compreensão sobre o caráter administrativo da execução tem 

sua sede jurídica na doutrina política de Montesquieu sobre a 
separação dos Poderes. Discorrendo sobre a 'individualização 
administrativa', Montesquieu sustentou que a lei deve conceder 
bastante elasticidade para o desempenho da administração 
penitenciária, 'porque ela individualiza a aplicação da pena às 
exigências educacionais e morais de cada um'.". 

Na sociedade moderna, caracterizada pela instrumentalidade 
técnica, pela racionalização e pela violência nas ações entre os 
homens, os valores humanos mais nobres encontram-se em franco 
processo de reificação mercadológica. Nesse contexto de banalização 
da vida humana, as APACs constituem, com reconhecimento 
internacional, um exemplo de parceria entre sociedade civil e Estado, 
em que a comunidade estende a sua mão de maneira fraternal e 
voluntária ao cidadão infrator, dando-lhe uma oportunidade ímpar de 
retornar ao convívio social, resgatando a solidariedade humana como 
marca de seu método. 

As APACs, como foi mencionado anteriormente, têm estatuto e 
método comuns. Entendemos que o Poder Executivo, por sua vez, 
tem também suas diretrizes próprias para firmar convênios com 
entidades civis . De igual modo, cabe ao Poder Judiciário, na figura do 
Juiz de execução da pena, com a colaboração do Ministério Público, a 
coordenação das ações que envolvam a comunidade e o Estado na 
assistência ao condenado. Em virtude de tais considerações, a 
proposição carece de uma definição sobre o que o Estado entende 
por APAC, entidade com a qual pretende celebrar acordos e à qual 
pretende dispensar determinações já emanadas por legislação 
específica no que concerne à execução penal. 

Tendo em vista a fundamentação exposta, esta relataria quer 
externar sua preocupação em disciplinar a matéria nos termos da 
proposição original , cujo teor necessita de adequações para melhor 
compatibilizar-se com o padrão de funcionamento das APACs e com a 
Lei de Execuções Penais, que já prevê algumas determinações que a 
proposição original pretende abrigar. 

Conclusão 
Diante do exposto e almejando imprimir maior clareza e flexibilidade 
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aos ajustes entre o Estado e as APACs no tocante à assistência ao 
condenado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 191/2003, no 
1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre a realização de convênio entre o Estado e as 

Associações de Proteção e Assistência aos Condenados- APACs. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Poder Executivo firmará convênio com Associações de 

Proteção e Assistência aos Condenados - APACs - para a 
administração dos Centros de Recuperação de Presos do Estado. 

Art. 2° - Para firmar convênio com o Poder Executivo, a APAC 
deverá atender às seguintes condições: 

I - ser entidade civil de direito privado sem fins lucrativos; 
11 - ter suas ações coordenadas pelo Juiz de Execução Penal da 

comarca, com a colaboração do Ministério Público e do Conselho da 
Comunidade, previsto na Lei de Execuções Penais; 

111 - adotar como referência para seu funcionamento as normas do 
estatuto da APAC de ltaúna. 

Parágrafo único - Os termos de contratação de pessoal serão 
estabelecidos em convênio. 

Art. 3° - Serão definidas no instrumento de convênio as condições 
para a administração dos Centros de Recuperação de Presos, 
observadas as peculiaridades de cada unidade e a legislação vigente. 

Art. 4° - É dever das APACs: 
I - gerenciar os regimes de cumprimento de pena das unidades que 

administrarem, nos termos definidos em convênio; 
11 - responsabilizar-se pelo controle, pela vigilância e pela 

conservação do imóvel, dos equipamentos e dos mobiliários da 
unidade; 

111 - fazer gestões na Secretaria de Estado de Defesa Social com 
relação a atos necessários à segurança externa da unidade; 

IV- apresentar relatórios mensais ao Executivo e ao Judiciário sobre 
o movimento de condenados e informar de imediato a chegada de 
novos internos e a ocorrência de liberações; 

V - prestar mensalmente contas dos recursos recebidos ; 
VI - acatar a supervisão do Poder Executivo, proporcionando-lhe 

todos os meios para acompanhamento e avaliação da execução dos 
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convênios. 

Art. 5° - Cabe ao Poder Executivo: 
I - repassar os recursos para a administração da unidade, nos 

termos do convênio; 
11 - articular e integrar os demais órgãos governamentais para uma 

atuação complementar e solidária de apoio ao desenvolvimento do 
atendimento pactuado; 

111- fiscalizar e acompanhar a administração das APACs. 
Art. 6°- Os recursos de que trata o inciso I do art. 5° poderão ser 

destinados a despesas com: 
I - a assistência ao condenado prevista na Lei de Execuções Penais; 
11 - reformas e ampliação do imóvel da unidade; 
111 - veículos para atendimento às demandas dos condenados 

previstas na legislação; 
IV - outros itens definidos em convênio. 
Art. 7° - Serão objeto de convênio entre o Estado e as APACs os 

Centros de Recuperação de Presos do Estado que se destinam: 
I - a condenados a regime fechado, semi-aberto e aberto com 

trânsito em julgado na comarca; 
11 - a condenados que residam na comarca com as suas famílias ; 
111 - a condenados que tenham praticado crime no âmbito da 

comarca. 
Parágrafo único - Não será admitido, nos centros de recuperação de 

que trata este artigo, o recebimento de outros condenados do Estado, 
salvo com a expressa concordância do Diretor da unidade e do Ju ízo 
das Execuções Criminais, ouvido o Ministério Público. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de setembro de 2003. 
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani , relator - Roberto 

Ramos - Rogério Correia. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 213/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado José Milton, o projeto de lei em epígrafe, 
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 597/99, "dispõe 
sobre o encaminhamento de relatório semestral de atividades 
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desenvolvidas pelos órgãos e entidades componentes da 
administração pública direta e indireta dos Poderes do Estado, do 
Tribunal de Contas e do Ministério Público Estadual". 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 1°/3/2003, a propos1çao 
recebeu preliminarmente, em exame da Comissão de Constituição e 
Justiça, parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem agora a matéria a esta Comissão para análise dos aspectos 
relativos ao seu mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, I, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe obriga os órgãos e as entidades da 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do 
Estado, bem como o Ministério Público e o Tribunal de Contas do 
Estado, a encaminharem semestralmente à Assembléia Legislativa, 
no prazo de 90 dias contados a partir do término de cada semestre, o 
relatório das respectivas atividades, desenvolvidas nos períodos de 1 o 
de janeiro a 30 de junho e de 1 o de julho a 31 de dezembro de cada 
ano. O referido relatório conterá a identificação do órgão ou da 
entidade, bem como de seus gestores, o número total de agentes 
públicos e de agentes terceirizados, de cargos comissionados e de 
funções de confiança, a síntese dos programas, projetos e obras a 
seu cargo, o estágio de desenvolvimento de cada projeto e obra, o 
motivo de sua paralisação, se for o caso, e o custo total dos projetos e 
obras mencionados. 

Conforme define o projeto, os órgãos e as entidades que se sujeitam 
à obrigação são as Secretarias de Estado, a Polícia Militar, os 
Tribunais de Justiça e de Alçada, o Tribunal de Contas, o Ministério 
Público, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado, as sociedades de 
economia mista, as empresas públicas, as autarquias, as fundações e 
as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado. 

Ocorre que a definição desses órgãos e entidades se torna 
desnecessária e até imprecisa, visto que a Constituição do Estado, em 
seu art. 14, já traz essa definição. Também alguns órgãos têm a sua 
natureza jurídica descrita em outros dispositivos do texto 
constitucional mencionado, como é o caso da Polícia Militar, do Corpo 
de Bombeiros Militar e da Polícia Civil , definidos conforme o disposto 
no art. 136. Assim sendo, apresentamos a Emenda no 1, com o fito de 
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suprimir o § 2° do art. 1°. 

Também consideramos necessário alterar os incisos 111 e IV do art. 
2°, por meio da Emenda no 2 , para suprimir o termo "aproximado", 
tendo em vista que o relatório de atividades deverá sempre conter 
informações exatas, para que possa refletir com precisão os dados 
indispensáveis à avaliação das atividades dos órgãos e entidades do 
Estado. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1 o turno, do 

Projeto de Lei n° 213/2003 com as Emendas n°s 1 e 2 , a seguir 
apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Suprima-se o § 2° do art. 1 °, transformando-se o § 1 o em parágrafo 

único. 
EMENDA N° 2 

Suprima-se o termo "aproximado" dos incisos 111 e IV do art. 2°. 
Sala das Comissões, 2 de setembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Chico 

Simões - Dalmo Ribeiro Silva. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 321 /2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonardo Quintão, o Projeto de Lei no 
321 /2003 dispõe sobre o acesso e a permanência de deficientes 
visuais, acompanhados por cão guia, em locais abertos ao público. 

O projeto foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma do Substitutivo no 1, que apresentou. 

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto 
ao mérito, em conformidade com o disposto no art. 188, c/c o art. 1 02, 
XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela estabelece condições para o acesso e a 

permanência de deficientes visuais, acompanhados por cão guia, em 
locais públicos. 

A matéria guarda seu mérito ao procurar garantir maior autonomia, 
segurança e dignidade às pessoas que, quanto ao aspecto físico, 
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estão em situação de desvantagem. 

A disposição contida na proposição sob análise atende aos preceitos 
contidos na Lei n° 13.799, de 21 /12/2000, que dispõe sobre a Política 
Estadual dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, e que tem, 
entre seus objetivos, facilitar o acesso de deficientes a bens e serviços 
coletivos e criar condições para sua integração social. Como podemos 
observar, a medida proposta pelo Deputado só irá melhorar, de forma 
objetiva, os preceitos gerais da lei estadual citada. 

A proposição em análise é, ainda, revestida de valor, ao propor um 
hábito já existente em diversos países, principalmente nos mais 
desenvolvidos, que valorizam exatamente a liberdade ·e a 
independência do indivíduo, o que, na nossa visão, é a essência do 
projeto de lei em exame. 

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

321 /2003, no 1° turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Marília Campos, relatora - Ana Maria 

Resende - André Quintão. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 574/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, a proposição sob 
comento tem por objetivo estabelecer condição obrigatória para o 
repasse de recursos aos municípios, para programa de urbanização. 

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer 
quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob análise tem por objetivo condicionar os repasses 

de recursos efetuados pelo Estado aos municípios, para fins de 
urbanização, à comprovação, no respectivo projeto, de pleno acesso 
de pessoas portadoras de deficiência, obedecendo às normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABTN. 
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Após a Constituição Federal de 1988, seguindo a determinação 

contida em seus arts. 3°, IV, e 24, XIV, muito se tem feito pelos 
hipossuficientes, de maneira geral. O inciso IV do art. 3° declara que 
estes merecem tutela especial, visando ao cumprimento do princípio 
de igualdade perante a lei. O inciso XIV do art. 24, por sua vez, dá ao 
Estado o poder de legislar concorrentemente sobre "proteção e 
integração social das pessoas portadoras de deficiência". 

Graças a esse dispositivo, Minas Gerais já conta com ampla 
legislação que visa à proteção dos hipossuficientes. 

O projeto sob análise guarda seu mérito, na medida em que muito 
da legislação existente não é cumprido, cerceando a liberdade dos 
portadores de deficiência e colocando-os, muitas vezes, em situações 
constrangedoras, dependentes de ajuda de terceiros, sejam eles 
familiares ou meros transeuntes. 

T ai foi a preocupação dos constituintes federais com esse segmento 
de nossa sociedade que as arts. 227, § 2°, e 244 prevêem que lei 
deverá dispor sobre normas de construção e adaptação de 
logradouros e edifícios de uso público, a fim de garantir acesso e 
locomoção dos portadores de deficiência, com a necessária liberdade 
e independência. 

Com efeito, foram editadas as Leis Federais n°s 7.853, de 1989; 
8.842, de 1994, que define a Política Nacional do Idoso, e 10.048, de 
2000, que trazem, em seu bojo, determinações sobre a funcionalidade 
das edificações e vias públicas de maneira a permitir e facilitar o 
acesso dos portadores de deficiência a esses locais. A Lei no 10.048, 
de 2000, prevê o cumprimento desse comando legal para efeito de 
licenciamento. 

Também na esfera estadual o assunto é tratado, começando pela 
Constituição, em seu art. 224. Pelo art. 88 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, foi concedido o prazo de cinco anos para 
que lei específica disponha sobre o assunto, nos termos do citado art . 
224. 

A partir de então, várias leis cuidam do assunto, tais como as Leis 
n°s 11.666, de 1994, e 13.799, de 2000, esta dispondo 
especificamente sobre a Política Estadual dos Direitos da Pessoa 
Portadora de Deficiência. 

A proposição em análise vem enriquecer o que já foi estabelecido 
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sobre a matéria, pois impõe um condicionante para repasse 
governamental, o que induz ao cumprimento da legislação. 

Assim sendo, o projeto de lei em epígrafe é de largo alcance social , 
visando a beneficiar uma faixa sofrida da população mineira. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 574/2003 

no 1° turno. 
Sala das Comissões, 2 de setembro de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - André 

Quintão - Marília Campos. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 678/2003 

Comissão de Segurança Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em 
epígrafe "dispõe sobre bloqueador de celulares em presídios, casas 
de detenção, penitenciárias, cadeias e distritos policiais e dá outras 
providências". 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 8/5/2003, foi a matéria 
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de 
Lei n° 678/2003. Vem agora o projeto a esta Comissão para receber 
parecer quanto ao mérito. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela institui a obrigatoriedade de instalação de 

Bloqueador de Sinais de Radiocomunicações - BSR - em presídios, 
casas de detenção, penitenciárias, cadeias e distritos policiais. 

A Lei Federal n° 9.472, de 1997, confere à Agência Nacional de 
Telecomunicações - ANATEL - a função de órgão regulador das 
telecomunicações. Verificamos que a medida legislativa proposta 
atende aos preceitos contidos na Resolução no 308, da ANATEL, que 
contém normas de uso do Bloqueador de Sinais de 
Radiocomunicação - BSR - em estabelecimento penitenciário, 
considerado o interesse público, e também a Resolução n° 306, do 
mesmo órgão, que aprova a norma para certificação e homologação 
do BSR. Para a instalação do bloqueio, deve-se encaminhar 
notificação da ativação à ANATEL, acompanhada por documento que 
comprove sua indicação pelo Ministério da Justiça. 
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Segundo as características gerais da citada Resolução no 308, o 

bloqueio deve ficar restrito aos limites do estabelecimento, não há, 
portanto, possibilidade de interrupção nem falha na comunicação dos 
celulares dos moradores da região. Os bloqueadores têm abrangência 
limitada e só funcionam dentro do presídio. 

Convém ressaltar que tal tecnologia deve ser adotada para coibir a 
comunicação dos detentos com grupos do crime organizado. Alguns 
reclusos comandam o tráfico de dentro da prisão, por meio dos 
celulares. Também utilizam esses aparelhos para planejar fugas , 
rebeliões, motins e outros atos de violência. Geralmente, quando há 
revistas gerais em estabelecimentos penais e congêneres, há casos 
de apreensão de vários celulares. Os recursos utilizados não têm 
conseguindo impedir a entrada dos aparelhos de celular nos 
estabelecimentos penitenciários. 

A exemplo de outros Estados, como o Rio de Janeiro e São Paulo, 
que já adotaram medidas semelhantes, concluímos que Minas Gerais 
também deve manifestar-se, a fim de evitar a troca de informações 
entre os presos e o planejamento de ações contra a ordem pública. 

Assim como parecer exarado pela Comissão de Constituição e 
Justiça, verificamos que a medida proposta se faz necessária, pois 
vem contribuir para as ações do Estado no combate à criminalidade. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

678/2003. 
Sala das Comissões, 2 de setembro de 2003. 
Sargento Rodrigues, Presidente e relator. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 466/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 466/2003, de autoria do Deputado Antônio 
Andrade, que dá a denominação de Vereador Vicente Bernardes Dias 
ao trecho da rodovia MG-739 que liga o Município de Guimarânia à 
BR-365, 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. 
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PROJETO DE LEI No 466/2003 

Dá a denominação de Vereador Vicente Bernardes Dias ao trecho 
da rodovia LMG-737 que liga o Município de Guimarânia à BR-365. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1 o - Fica denominado Vereador Vicente Bernardes Dias o trecho 

da rodovia LMG-737 que liga o Município de Guimarânia à BR-365. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor 

Ronaldo - Djalma Diniz. 



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO 2003 

ATA 

ATA DA 68a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 2/9/2003 
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Wanderley Ávila 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Atas - Questão de ordem; chamada para verificação de 
quórum; existência de número regimental para a continuação dos 
trabalhos - Questão de ordem - Correspondência: Mensagem n° 
100/2003 (encaminha Projeto de Lei no 1.004/2003), do Sr. 
Governador do Estado- Ofícios n°s 2 e 3/2003 (encaminham laudo de 
avaliação e certidões de registro imobiliário e Projeto de Lei n° 
1.007/2003, respectivamente) , do Presidente do Tribunal de Justiça -
Ofícios n°s 4 , 5 e 6/2003 (encaminham Projeto de Lei n° 1.005/2003, 
Projeto de Lei Complementar no 38/2003 e Projeto de Lei no 
1.006/2003, respectivamente) , do Presidente do Tribunal de Contas -
Ofício n° 2/2003 (encaminha Projeto de Lei n° 1.008/2003), do 
Procurador-Geral de Justiça - Ofícios e cartão - 2a Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.009 
a 1.018/2003 - Projetos de Resolução n°s 1.019 e 1 .020/2003 -
Requerimentos n°s 1.257 a 1.274/2003- Requerimentos da Comissão 
de Participação Popular e da Deputada Maria José Haueisen -
Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados 
Wanderley Ávila, Antônio Carlos Andrada e Arlen Santiago- Questões 
de ordem; chamada para recomposição de quórum; inexistência de 
número regimental para a continuação dos trabalhos- Encerramento -
Ordem do dia. 

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever Lopes -
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana 
Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio 
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico 
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Si lva - Dimas Fabiano - Dinis 
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Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elmiro 
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil 
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - Jayro Lessa - José Henrique - Laudelino Augusto -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto 
Carneiro- Márcio Passos- Maria José Haueisen- Maria Tereza Lara-
Marília Campos - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Piau - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton 
Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) -Às 14h15min, a lista 

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

18 Parte 
1 a Fase (Expediente) 

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

leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem 
restrições. 

Questão de Ordem 
O Deputado Célio Moreira - Não é para discutir a ata. De acordo 

com o art. 265 do Regimento Interno, precisamos de 1/3 dos 
Deputados para aprovar a ata. Peço verificação de quórum. 

O Sr. Presidente- Deputado Célio Moreira, a ata não é submetida à 
votação, mas à aprovação. 

O Deputado Célio Moreira - Presidente, precisamos de quórum de 
26 Deputados, não o temos para aprovar as atas. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que há mais de 
26 Deputados presentes. 

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, peço verificação de 
quórum, de acordo com o Regimento Interno desta Casa. Acredito que 
V. Exa. não está agindo corretamente. V. Exa. tem de atender ao 
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pedido, cumprindo o Regimento desta Casa. 

O Sr. Presidente- V. Exa. não entendeu as minhas palavras. 
O Deputado Célio Moreira - Entendi. Não entendo V. Exa. não 

cumprir o Regimento Interno. 
O Sr. Presidente- As atas não são votadas. 
O Deputado Célio Moreira - Peço verificação de quórum. É 

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

proceda à chamada dos Deputados para a verificação do número 
regimental. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.). 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 30 Deputados. 

Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos. 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Com a palavra, pela 

ordem, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
Questão de Ordem 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, na última quinta-
feira, apresentamos desagravo em decorrência de afirmações de 
Glória Maria, funcionária do Superior Tribunal de Justiça, que maculou 
a imagem das mulheres mineiras. Manifestamos insatisfação com a 
frase e o linguajar, e nossas ponderações provavelmente chegaram 
ao conhecimento dessa senhora. Para nossa alegria, em matéria 
publicada na revista "Veja", de ontem, Glória Maria se retrata 
publicamente, apresentando desculpas pelo termo "vagabundas de 
Minas Gerais". Obrigado. 

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

correspondência: 
"MENSAGEM No 1 00/2003* 

Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa Augusta Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que 
altera a denominação e os objetivos sociais da Companhia 
Mineradora de Minas Gerais- COMIG. 

O projeto encaminhado confirma o nosso propósito de promover um 
novo formato para as ações de Governo, e, tendo como foco o 
desenvolvimento econômico, estamos propondo a ampliação do 
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A COMIG, cujo nome passará a ser Companhia de Desenvolvimento 
do Estado de Minas Gerais - CODEMIG -, exercerá atividades 
fundamentais ao desenvolvimento econômico do Estado. 

Estando vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, terá como princípios orientadores o planejamento, a 
gestão pública empreendedora e a estruturação de uma rede 
integrada em parceria com a iniciativa privada e o Governo Estadual. 

No formato ora proposto, na esfera do Governo Estadual a estrutura 
dessa rede terá como suporte ao fomento atuações articuladas, 
cabendo ao Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais-
INDI - o planejamento, à CODEMIG a contratação de obras, serviços 
e empreendimentos, e ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 
- BDMG -, a oferta de financiamentos, se e quando necessário. 

O acréscimo ao objeto social da CODEMIG das atividades de 
"fomento complementar ao desenvolvimento econômico do Estado" 
sinaliza que, dentro de seus limites, a empresa passará a exercer o · 
papel de supridora de recursos complementares aos das ações de 
Governo, enfatizando o nosso compromisso com o desenvolvimento 
econômico e social do Estado. 

Permanecerá intocada a atuação da CODEMIG na área mineral, por 
sua eficácia e por sua histórica trajetória de contínuos resultados 
positivos. 

A proposta de incorporação pela CODEMIG, da Companhia de 
Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI -, da Empresa Mineira de 
Turismo- TURMINAS- e da Companhia de Desenvolvimento Urbano 
do Estado de Minas Gerais - CODEURB - tem como objetivo permitir 
que as ações daquelas instituições estejam sob a gestão da 
CODEMIG, com possibilidades de melhoria nos seus resultados, face 
à sinergia das equipes que irão compor sua nova estrutura. 

A CODEMIG poderá exercer o papel de coadjuvante do Governo ao 
colaborar no cadastro e na administração do seu patrimônio 
imobiliário, atuando supletivamente para a obtenção de maior 
agilidade no processo de identificação, organização e atualização dos 
registros dos bens dominicais de propriedade do Estado. 

Solicito, portanto, o exame do presente projeto de lei e ao final sua 
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aprovação, em vista das razões expostas. 

Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI N° 1 .004/2003 

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

Art. 1 o - Fica alterada a denominação da Companhia Mineradora de 
Minas Gerais - COMIG - para Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais- CODEMIG. 

Parágrafo único- A CODEMIG fica vinculada à Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico. 

Art. 2° - A CODEMIG tem por objeto: 
I - a contratação ou execução de projetos, obras, serviços e 

empreendimentos de interesse do desenvolvimento do Estado; 
11 - atividades de fomento complementar ao desenvolvimento 

econômico do Estado; 
111 - a pesquisa e a lavra do minério em qualquer parte do território 

nacional; 
IV - o beneficiamento, a industrialização, a exploração e qualquer 

outra forma de aproveitamento econômico de substância mineral , 
direta ou indiretamente; 

V - a pesquisa e a exploração dos recursos hidrominerais em 
qualquer parte do território nacional; 

VI - a construção e administração de hotéis e o fomento do turismo 
nas estâncias hidrominerais e turísticas do Estado; 

VIl - a administração de bens dominicais do Patrimônio do Estado. 
Art. 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as providências e 

promover as medidas necessárias à incorporação pela CODEMIG da 
Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI -, da 
Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS - e dos ativos da 
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado de Minas Gerais -
CODEURB -, em liquidação. 

Parágrafo un1co - A CODEMIG sucederá, em virtude da 
incorporação, para todos os efeitos, as entidades arroladas no "caput" 
deste artigo em todos os direitos e obrigações. 

Art. 4° - A CODEMIG poderá receber delegação do Estado para 
colaborar no cadastro e administração do patrimônio imobiliário do 
Estado quando se tratar de bens dominicais. 
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Art. 5° - O Estado de Minas Gerais participará do capital social da 

CODEMIG com o mínimo de 51 % (cinqüenta e um por cento) de 
ações nominativas com direito a voto e não poderá transferir o 
controle acionário da empresa sem autorização legislativa. 

Art. 6° - O Estado poderá transferir à CODEMIG bens imóveis de 
sua propriedade. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

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

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"OFÍCIO No 2/2003* 

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2003. 
Senhor Presidente, 
Em cordial visita , encaminho a Vossa Excelência o anexo laudo de 

avaliação e certidões do registro imobiliário (2° Ofício de Registro de 
Imóveis de Belo Horizonte), relativo aos imóveis compostos pelas 
salas números 1.701 , 1.702, 1.703, 1.704, 1.705, 1.706, 1.707, 1.801 , 
1.802, 1.803, 1.804, 1.805, 1.806, 1.807, 19° e 20° andares corridos, 
com as respectivas vagas de garagens de números 126 a 153, do 
Edifício Mirafiori, situado na Rua Guajajaras, 40, nesta Capital. 

Esclareço-lhe que os referidos imóveis vêm sendo utilizados pelo 
Tribunal de Justiça, para a acomodação de parte de suas instalações 
administrativas, sendo interesse do Poder Judiciário adquiri-los junto à 
AGROS - Instituto U.F.V. de Seguridade Social , pelo preço total de 
R$3.080.000,00 (três milhões e oitenta mil reais) , correspondentes ao 
seu valor de mercado, conforme avaliação realizada pela empresa 
"Edmond Curi - Engenharia, Avaliações e Perícias", devidamente 
ratificada pela Secretaria de Obras desta Instituição. 

Vale registrar, sobre a aquisição, que a proprietária se dispõe a 
receber o preço pactuado de forma parcelada, à razão de 25% (vinte e 
cinco por cento do valor) ainda no exercício de 2003, 25% (vinte e 
cinco por cento) em 2004 e 50% (cinqüenta por cento) em 2005, 
desde que as parcelas anuais remanescentes sejam corrigidas por 
índice oficial. 

A proposta, além de atender aos interesses do Tribunal de Justiça , 
ajusta-se às possibilidades orçamentárias deste órgão e implica, em 
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longo prazo, economia de recursos hoje despendidos em aluguéis. 

Assim sendo, rogo-lhe submeter o presente à apreciação legislativa 
dessa Casa, a fim de que seja autorizada a aquisição, nos termos do 
artigo 18 da Constituição do Estado de Minas Gerais. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os meus protestos de 
elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 
Des. Gudesteu Biber Sampaio, Presidente." 
- À Comissão de Justiça. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

"OFÍCIO N° 3/2003* 
Belo Horizonte, 28 de agosto de 2003. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de encaminhar a V. Exa .. nos termos do artigo 66, 

inciso IV, alínea b, da Constituição do Estado de Minas Gerais, para 
exame dessa Augusta Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei 
previsto no artigo 121 , § 2°, também da Constituição do Estado, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional no 57, de 15 de julho de 
2003, referente a regras de apostilamento de servidores do Poder 
Judiciário mineiro. 

Na oportunidade, apresento-lhe cordiais saudações. 
Desembargador Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins, Presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI N° 1.007/2003 

Art. 1 o - Fica assegurado ao servidor do Poder Judiciário, ocupante 
de cargo de provimento efetivo, o direito de continuar percebendo nos 
termos da legislação vigente até a data de promulgação da Emenda à 
Constituição no 57, de 15 de julho de 2003, a remuneração do cargo 
em comissão que estivesse exercendo nessa data, quando dele for 
afastado, sem ser a pedido ou por penalidade ou quando se 
aposentar, ficando garantido, para esse fim, o tempo exercido no 
referido cargo de provimento em comissão, desde que venha a 
implementar as condições legalmente exigidas. 

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Belo Horizonte, de agosto de 2003. 
Justificação: O art. 121 , § 2°, da Constituição do Estado de Minas 
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Gerais. com a redação dada pelo art. 4° da Emenda à Constituição 
no 57, de 15/7/2003, dispôs sobre o encaminhamento pelo Poder 
Judiciário de projeto de lei contendo as regras de transição 
relacionadas com o fim do apostilamento. 

Depreende-se daí a preocupação do Poder Legislativo, no exercício 
de sua faculdade reformadora, em assegurar travessia para a nova 
ordem com o respeito àquelas situações jurídicas que, embora ainda 
não perfeitamente constituídas, despertaram legítimas expectativas 
dos servidores. 

Convém ressaltar, ainda, que os funcionários a ser alcançados pela 
presente iniciativa destacam-se pela elevada qualificação profissional, 
razão pela qual estão investidos nos respectivos cargos de provimento 
em comissão. 

Assim , amparando-se nas considerações acima expendidas, este 
projeto de lei tem o propósito de permitir aos servidores que 
ocupavam cargo de provimento em comissão na data da promulgação 
da EC n° 57/2003 a oportunidade de se habilitarem ao apostilamento, 
desde que cumpridos os requisitos da lei então vigente. 

Por oportuno, esclarece-se que a medida proposta não representa 
aumento de despesa." 

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

.. - Publicado de acordo com o texto original. 
"OFÍCIO N° 4/2003* 

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2003. 
Senhor Presidente, 
Submeto à aprovação dessa augusta Assembléia Legislativa o 

anexo projeto de lei, que dispõe sobre o Quadro de Cargos dos 
Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais e dá outras providências, para ampliá-lo. visando ao 
eficaz desempenho das atribuições constitucionais e legais conferidas 
a esta Corte, especialmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

O mencionado projeto, precedido das justificativas pertinentes, 
fundamenta-se nos artigos 66, 11 , e 77, § 3°, 11 , da Constituição 
Estadual, bem como no art. 16, 111 , da Lei Complementar n° 33, de 
28/6/94. 



Em face da relevância da matéria, solicito a Vossa Excelência que 
seja dada prioridade à tramitação do projeto nessa Casa. 

61 

Certo da colaboração de Vossa Excelência, renovo a expressão de 
meu apreço. 

Cordialmente, 
Simão Pedro Toledo, Presidente do Tribunal de Contas do Estado. 

PROJETO DE LEI N° 1.005/2003 
Dispõe sobre o Quadro de Cargos dos Serviços Auxiliares da 

Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá 
outras providências. 

Art . 1° - Ficam criados, na Secretaria do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais, 50 (cinqüenta) cargos de Técnico de 
Controle Externo I, código TC-NS-02, 35 (trinta e cinco) cargos de 
Inspetor de Controle Externo, código TC-NS-01 , 15 (quinze) cargos de 
Oficial do Tribunal de Contas, na especialidade Auxiliar de Controle 
Externo, código TC-SG-07, 5 (cinco) cargos de Engenheiro Perito, 
código TC-NS-11 , 3 (três) cargos de provimento em comissão, de 
recrutamento restrito a servidores efetivos do Tribunal , de Diretor 
Adjunto, código TC-DAS-03, e 3 (três) cargos de provimento em 
comissão, de recrutamento restrito a servidores efetivos do Tribunal, 
de Coordenador de Área, código TC-CS-01. 

Parágrafo único - A remuneração desses cargos é a prevista na Lei 
n° 13.770, de 6 de dezembro de 2000. 

Art. 2° - Os Anexos I, Quadros A e B, 11 , 111 e V da Lei no 13.770, de 6 
de dezembro de 2000, e o Anexo I, Quadro I, da Lei no 12.974, de 28 
de julho de 1998, passam a ter a composição numérica e os valores 
indicados nos Anexos I, Quadros A, B e C, 11 , 111 e IV desta lei. 

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 
pela classificação orçamentária 1021 .01.032.102.4.476.0001-3.1 .90-
1 0.1. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 

• - Os quadros do Anexo I Quadros A, B e C foram publicados na 
edição do "Diário do Legislativo" de 4.9.2003. 

• -Os quadros dos Anexos 11 ,111 e IV forma publicados na edição do 
"Diário do Legislativo" de 4.9.2003. 

Justificação: O presente projeto de lei , de iniciativa do Tribunal de 
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Contas. através de seu Presidente, está calcado nos artigos 66, 11 , e 
77, § 3°, inciso 11 , da Constituição do Estado de Minas Gerais. 

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais conta, atualmente, 
com 833 (oitocentos e trinta e três) Técnicos de nível superior, 442 
(quatrocentos e quarenta e dois) Oficiais e 7 (sete) Agentes. 

Levando-se em consideração a relação entre o número de Técnicos 
e o número de municípios do Estado de Minas Gerais, o índice do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais corresponde a 833/853 
= 0,976, ou seja, o Tribunal possui 0 ,976 Técnicos para exercer a 
fiscalização em cada município do Estado. 

Tal proporção destoa completamente do restante do País. Ressalte-
se que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, por 
exemplo, trabalha com a proporção de 1,5. 

Além desse fato, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal 
na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.068 - 4 acarretará o 
afastamento do Ministério Público do Estado de Minas Gerais desta 
Corte de Contas, com o conseqüente retorno dos servidores daquele 
órgão que hoje estão lotados no Tribunal de Contas. 

Soma-se a esse fato a criação de novas câmaras no Tribunal de 
Contas, o que também aumentará a necessidade de servidores. 

Visando adequar a Corte de Contas mineira às necessidades do 
Estado de Minas Gerais, à necessidade de implantação do Ministério 
Público junto a este Tribunal , à criação de novas câmaras, bem como 
a torná-la próxima da realidade no restante do País, sem deixar de 
levar em consideração a grave situação financeira pela qual passa o 
Estado, este Tribunal sugere, através do presente projeto de lei , a 
ampliação dos cargos de sua Secretaria, bem como a criação de 
novos cargos. 

Além do propósito de alcançar uma melhor equação entre o número 
de Técnicos e o número de municípios do Estado de Minas Gerais, 
seria também necessária a criação de novos cargos de Técnico do 
Tribunal de Contas para atender ao Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas. 

Buscando atender a tais necessidades, é necessária a criação de 
cargos na especialidade de Técnico de Controle Externo I, cargos na 
especialidade de Inspetor de Controle Externo. cargos na 
especialidade de Engenheiro Perito e cargos de Oficial do Tribunal de 
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Contas na especialidade Auxiliar de Controle Externo. Lembramos 
que entre as atribuições deste último cargo está a de realizar tarefas 
de auxílio ao corpo técnico em suas rotinas de trabalho, o que, por si 
só, justificaria a criação dos respectivos cargos, tendo em vista o 
aumento do corpo técnico do Tribunal. É também necessária a criação 
de cargos de Diretor Adjunto, em virtude da sobrecarga de atividade 
dos atuais Diretores, que se agravará com o incremento da atividade 
fiscalizadora. 

Por fim, o presente projeto procura reduzir a diferença entre o valor 
dos vencimentos dos servidores da Secretaria do Tribunal de Contas 
em relação ao valor dos vencimentos de cargos com funções idênticas 
ou semelhantes em outros órgãos do Estado, como o Ministério 
Público e os Tribunais de Alçada e Justiça. Os vencimentos dos 
servidores nos primeiros níveis é bem inferior aos daqueles órgãos, o 
que acarreta evasão de servidores, alguns com grande experiência, 
para atuar onde os vencimentos são mais altos. Por outro lado, a 
correção dos vencimentos nos níveis iniciais acarretará um impacto 
financeiro mínimo, pois a correção será maior nos níveis iniciais e 
menor nos níveis intermediários, sendo que os servidores que 
recebem vencimentos mais altos não terão qualquer correção. Assim, 
o impacto financeiro da proposta é bastante pequeno, não 
prejudicando os objetivos de equilíbrio financeiro hoje buscados pelos 
órgãos públicos do Estado. 

Ainda para justificar tal correção, devemos frisar que o Relatório 
Final da Comissão Especial para Averiguar o Funcionamento do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais foi taxativo em relação 
a essa situação: 

"Outro ponto preocupante é a baixa remuneração dos Técnicos do 
Tribunal. O salário de um Técnico em início de carreira é de 
R$1.200,00, para uma jornada de 6 horas de trabalho. Tanto a 
Diretora-Geral, Sra. Raquel Simões, como a Presidente do Sindicato 
dos Servidores do Tribunal , Sra. Stela Pimenta, manifestaram sua 
preocupação com este tema, salientando que nos últimos cinco anos 
o Tribunal perdeu 122 técnicos e inspetores de Controle Externo, em 
virtude da baixa remuneração". 

Em face da constitucionalidade, juridicidade e oportunidade desta 
proposta, espera o signatário obter sua aprovação, com a urgência 
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necessária.". 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

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

" - Publicado de acordo com o texto original. 
"OFÍCIO No 5/2003* 

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2003. 
Senhor Presidente, 
Submeto à aprovação dessa augusta Assembléia Legislativa o 

Projeto de Lei Complementar em anexo, que altera dispositivos da Lei 
Complementar n° 33, de 28/06/94, e dá outras providências, 
objetivando a sua adequação às disposições constitucionais 
estaduais, em face das duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
que declararam parcialmente inconstitucionais os artigos 79, "caput", 
incisos I a IV,§ 1°, e 124, da Carta Mineira. 

O citado Projeto, precedido das necessárias justificativas, baseia-se 
nos artigos 65, IV e 77, §§1 ° e 3°, inciso 11 , da Constituição Estadual. 

Em face da relevãncia da matéria, solicito a Vossa Excelência que 
seja dada prioridade à tramitação do Projeto nessa Casa. 

Certo da colaboração de Vossa Excelência, renovo a expressão de 
meu apreço. 

Cordiais saudações, 
Simão Pedro Toledo, Presidente do Tribunal de Contas do Estado. 
Justificação: O presente Projeto de Lei Complementar. de iniciativa 

do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, está calcado no 
art. 77, §§ 1° e 3°, inciso 11 , da Constituição do Estado de Minas 
Gerais. Entretanto, o que remanesce como mais importante nesta 
iniciativa é sua necessidade e sua extrema urgência, considerando os 
fatos que passaremos a relatar. 

Duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade foram propostas e 
lograram êxito, atacando dispositivos da Constituição Estadual. Uma 
delas, a de n° 1.067, cujo Acórdão foi publicado em 21 de novembro 
de 1997, alterou significativamente a carreira de Auditor do Tribunal 
de Contas de Minas Gerais, determinando seu recrutamento 
exclusivamente por concurso público e tornando sem efeito outros 
requisitos para sua contratação, tais como o tipo de titulação 
universitária requerida e o tempo mínimo de serviço público 
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necessário para tanto. 

A Segunda ADin, de no 2068-4, cujo Acórdão foi publicado em 16 de 
maio do corrente ano, tornou sem efeito a organização institucional 
estabelecida no Estado de Minas Gerais, qual seja a de que a 
procuradoria do Tribunal de Contas seria organizada a partir do 
Ministério Público Estadual , de modo que ocupassem os cargos de 
procurador do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais alguns 
dos procuradores da carreira do Ministério Público Estadual. 

Os auditores nomeados no antigo regime continuam a oficiar, junto 
ao TCMG, até a presente data. Desde a supracitada decisão do STF, 
por outro lado, nenhum novo auditor tomou posse no TCMG. Ocorre 
que, com o passar do tempo, muitos deles já se aposentaram, sendo 
necessário o preenchimento dos cargos remanescentes. Ocorre que, 
atualmente, o quadro completo de auditores é composto por sete 
cargos. No entanto, em nome da diminuição dos gastos públicos e da 
aproximação dos formatos estadual e federal , desiderato adotado pelo 
próprio Supremo Tribunal Federal , propõe-se a extinção de quatro dos 
sete cargos de auditores, prevendo a existência de apenas três deles 
no futuro formato desta carreira, típica das Cortes de Contas. 

No caso do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, a 
situação é bem mais grave. Isto porque, com a decisão irrecorrível da 
citada ADin, deixaram de ser legítimas quaisquer atividades exercidas 
pelo Ministério Público Estadual junto ao Tribunal de Contas, sob pena 
de nulidade. Por outro lado, considerando disposições legais e 
constitucionais , é essencial a participação do "parquet" na grande 
maioria dos processos que tramitam nesta Corte. Caso contrário, dar-
se-ia a mesma nulidade. Em razão disto, encontram-se com a 
tramitação suspensa a grande maioria dos processos autuados e com 
vista para o Ministério Público. Solução provisória seria a da 
repristinação da lei anterior, que disciplinava a matéria. No entanto, 
trata-se de alternativa que se justifica apenas temporariamente, sendo 
necessário resolver a questão de forma definitiva. Daí a necessidade 
de se aprovar a nova lei referente ao Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas, para que se possa, o mais urgentemente possível , 
promover o concurso público para ingresso nesta carreira. Pelas 
mesmas razões expostas no que tange à carreira de Auditor, qual seja 
a preocupação com o interesse público e a aproximação com o 
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modelo do Tribunal de Contas da União, estamos propondo a 
estruturação da carreira do Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas nos moldes do parâmetro federal, perfazendo, se assim 
aprovado, um total de quatro procuradores junto ao Tribunal de 
Contas. 

Em face da constitucionalidade, juridicidade e oportunidade desta 
proposição, espera o signatário obter a sua aprovação, no regime de 
máxima urgência. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 38/2003 
Altera dispositivos da Lei Complementar n° 33, de 28 de junho de 

1994 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais) 
e dá outras providências. 

Art. 1° - Os artigos 4°, 21 I 22 e 23 da Lei Complementar n° 33, de 28 
de junho de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4° - Completam a organização do Tribunal de Contas a 
Auditoria , composta de 3 (três) auditores, e o quadro próprio de 
pessoal dos seus serviços auxiliares. 

§ 1 o - Os auditores serão nomeados pelo Governador do Estado, 
dentre cidadãos brasileiros detentores de diploma de curso superior 
que satisfaçam os requisitos exigidos para o cargo de Conselheiro do 
Tribunal de Contas, mediante concurso público de provas e títulos, 
observada a ordem de classificação. 

§ 2° - O Auditor terá as garantias e impedimentos atribuídos ao Juiz 
do Tribunal de Alçada.". 

"Art. 21 - Compete ao Auditor, além das atribuições que lhe forem 
fixadas no Regimento Interno: 

I - substituir o Conselheiro nas suas faltas e impedimentos, quando 
convocado pelo Presidente do Tribunal ou de suas Câmaras, 
observado o critério estabelecido no parágrafo único do artigo 265 da 
Constituição do Estado; 

11 - emitir parecer sobre consultas e recursos contra decisões do 
Tribunal e sobre as prestações de contas anuais do Governador; 

111 - promover a instrução dos processos de prestação de contas por 
adiantamentos, de responsáveis por almoxarifados e de restituições 
de cauções; 

IV - promover o saneamento de processos, determinar diligências e 
outras providências que não envolvam o mérito, por solicitação do 

L---------0---~ 



67 
relator; 

V - opinar sobre outros processos, por solicitação do relator. 
Parágrafo único - O pronunciamento dos Auditores, em qualquer 

processo, deverá ser fundamentado e conclusivo.". 
"Art . 22 - O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas compõe-

se de quatro procuradores, nomeados pelo Governador do Estado, 
dentre brasileiros, advogados, com mais de trinta e cinco e menos de 
sessenta e cinco anos de idade. 

§ 1 o - Ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas aplicam-se 
os princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da 
independência funcional. 

§ 2° - Será nomeado pelo Governador, dentre os membros do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, um Procurador-Geral, 
para mandato de dois anos, permitida uma recondução. 

§ 3° - O Procurador-Geral , pelo exercício da função, terá um 
acréscimo de dez por cento em sua remuneração. 

§ 4° - O ingresso na carreira far-se-á no cargo de procurador, 
mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a · 
participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, 
em sua realização e observada, nas nomeações, a ordem de 
classificação.". 

"Art. 23 - Além de suas atribuições constitucionais, compete aos 
membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas: 

I -emitir parecer verbal ou escrito, quando solicitado pelo Tribunal ; 
li - promover o andamento dos processos de julgamento de contas e 

de todas as medidas dele decorrentes, inclusive as que se referem à 
imposição de multas e a outras sanções previstas em lei, esgotada 
qualquer possibilidade de recurso; 

111 - interpor todos os recursos permitidos, nos prazos estabelecidos 
em lei; 

IV apontar ao Tribunal ilegalidade, ilegitimidade e 
antieconomicidade de qualquer despesa, bem como de renúncia de 
receita; 

V- promover as medidas necessárias à execução de seus julgados, 
adotando as providências indispensáveis ao seu cumprimento; 

VI - comparecer às sessões do Tribunal Pleno e das Câmaras e 
discutir as questões; 
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VIl - intervir, após o relatório e antes da defesa e do início da 

votação, no julgamento de contas e dos demais processos de 
fiscalização financeira, orçamentária, contábil , operacional e 
patrimonial do Estado ou do Município.". 

Art. 2° - A Lei Complementar n° 33, de 28 de junho de 1994, passa a 
vigorar acrescida dos seguintes arts. 4 - A e 22 - A: 

"Art. 4 - A - O Tribunal de Contas será dividido em Câmaras, 
observado o disposto no § 6° do art. 76 e no § 2° do art. 77 da 
Constituição do Estado.". 

"Art. 22 - A - Compete ao Procurador-Geral junto ao Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais, em sua missão de guarda da lei e 
fiscal de sua execução, além de outras estabelecidas no Regimento 
Interno, as seguintes atribuições: 

I - promover a defesa da ordem jurídica, requerendo, perante o 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais as medidas de 
interesse da Justiça, da Administração e do Erário; 

11 - comparecer às sessões do Tribunal e dizer de direito, 
verbalmente ou por escrito, em todos os assuntos sujeitos à decisão 
do Tribunal, sendo obrigatória sua audiência nos processos de 
tomada ou prestação de contas e nos concernentes aos atos de 
admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e 
pensões; 

111 - interpor os recursos permitidos em lei. 
§ 1 o - Aos procuradores compete, por delegação do Procurador-

Geral, exercer as funções previstas no artigo anterior. 
§ 2° - Em caso de vacância e em suas ausências e impedimentos 

por motivo de licença, férias ou outro afastamento legal, o Procurador-
Geral será substituído por Procurador, observada, em ambos os 
casos, a ordem de antigüidade no cargo, ou a maior idade, no caso de 
idêntica antigüidade, fazendo jus, nessas substituições, aos 
vencimentos do cargo exercido.". 

Art. 3° - O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais contará com o apoio administrativo da Secretaria do 
Tribunal. 

Art. 4° - Aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais aplicam-se, subsidiariamente, no 
que couber, as disposições da Lei Orgânica do Ministério Público do 
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Estado de Minas Gerais, pertinentes a direitos, garantias, 
prerrogativas, vedações, regime disciplinar e forma de investidura no 
cargo inicial da carreira. 

Art. 5° - A remuneração pelo exercício do cargo de Auditor e de 
Procurador observará o Anexo Único da presente lei. 

Art. 6° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 
pela classificação orçamentária 1021.01.122.210.2.418.0001-3.1.90-
1 0.1. 

Art . JO - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 

Anexo Único 
Denominação do Cargo: Auditor do Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais. 
Subsídio: R$1 0.148,00 (dez mil cento e quarenta e oito reais) 
Denominação do Cargo: Procurador do Ministério Público junto ao 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 
Subsídio: R$10.148,00 {dez mil cento e quarenta e oito reais)". 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
195, c/c o art. 102, do Regimento Interno . 

.. - Publicado de acordo com o texto original. 
"OFÍCIO N° 6/2003* 

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2003. 
Senhor Presidente, 
Encaminho a Vossa Excelência, para análise e deliberação dessa 

augusta Casa Legislativa, o projeto de lei que contém a 
regulamentação do art. 121 da Constituição do Estado, com redação 
introduzida pela Emenda à Constituição no 57, de 15 de julho de 2003, 
observadas as peculiaridades do Tribunal de Contas. 

O presente projeto tem por objetivo estabelecer regra de transição 
para o servidor efetivo do Tribunal de Contas, ocupante de cargo em 
comissão, na data da promulgação da referida emenda. 

Renovo a Vossa Excelência a expressão de meu apreço e 
consideração. 

Simão Pedro Toledo, Presidente do Tribunal de Contas do Estado. 
PROJETO DE LEI N° 1.006/2003 

Regulamenta o art. 121 da Constituição do Estado, com redação 
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dada pela Emenda à Constituição no 57, de 15 de julho de 2003. 

Art. 1 ° - Fica assegurado ao servidor do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais ocupante do cargo de provimento efetivo o 
direito de continuar percebendo, nos termos da legislação vigente até 
a data da promulgação da Emenda à Constituição n° 57, de 15 de 
julho de 2003, a remuneração do cargo em comissão que estivesse 
exercendo nessa data, quando dele for afastado, sem ser a pedido ou 
por penalidade ou quando se aposentar, ficando garantido, para esse 
fim, o tempo exercido no referido cargo de provimento em comissão, 
desde que venha implementar as condições legalmente exigidas. 

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Belo Horizonte, de de 2003. 
Simão Pedro Toledo, Conselheiro Presidente. 
Justificação: A Emenda à Constituição n° 57, de 15n/2003, em seu 

art. 121 , § 2°, dispôs sobre o encaminhamento pelos Poderes 
Legislativo e Judiciário, Tribunal de Contas e Ministério Público de 
projeto de lei contendo as regras de transição relacionadas com o fim · 
do apostilamento. 

Depreende-se daí a preocupação do Poder Legislativo, no exercício 
de sua faculdade reformadora, em assegurar travessia para a nova 
ordem com respeito àquelas situações jurídicas que, embora ainda 
não perfeitamente constituídas, despertaram legítimas expectativas 
dos servidores. 

Assim, amparando-se nas considerações acima expendidas, este 
projeto de lei tem o propósito de permitir aos servidores que 
ocupavam cargo de provimento em comissão na data da promulgação 
da Emenda à Constituição n° 57, de 2003, a oportunidade de se 
habilitarem ao apostilamento, desde que cumpridos os requisitos da 
lei então vigente. 

Por oportuno, esclarece-se que a medida proposta não representa 
aumento de despesa." 

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

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"OFÍCIO N° 2/2003* 



Belo Horizonte, 27 de agosto de 2003. 
Senhor Presidente, 
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Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, para análise e 
deliberação dessa augusta Casa Legislativa, o projeto de lei que 
contém a regulamentação do art. 121 da Constituição do Estado, com 
redação introduzida pela Emenda à Constituição no 57, de 15 de julho 
de 2003, observadas as peculiaridades do Ministério Público. 

O presente projeto, de minha iniciativa, conforme previsto no art. 66, 
§ 2°, c/c o art. 122, da Constituição Estadual, visa estabelecer regra 
de transição para o servidor efetivo do Ministério Público ocupante de 
cargo em comissão na data da promulgação da referida emenda. 

Na oportunidade, renovo protestos de especial estima e distinta 
consideração. 

Nedens Ulisses Freire Vieira , Procurador-Geral de Justiça. 
PROJETO DE LEI No 1.008/2003 

Regulamenta o art. 121 da Constituição do Estado, com redação 
dada pela Emenda Constitucional no 57, de 15 de julho de 2003. 

Art. 1 o - Fica assegurado ao servidor do Ministério Público ocupante 
de cargo de provimento efetivo o direito de continuar percebendo, nos 
termos da legislação vigente até a data da promulgação da Emenda à 
Constituição n° 57, de 15 de julho de 2003, a remuneração do cargo 
em comissão que estivesse exercendo nessa data, quando dele for 
afastado sem ser a pedido ou por penalidade ou quando se aposentar, 
ficando garantido, para esse fim, o tempo exercido no referido cargo 
de provimento em comissão, desde que venha a implementar as 
condições legalmente exigidas. 

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Belo Horizonte, de de 2003. 
Justificação: Ajustando-se às novas realidades administrativas e 

econômicas do País, de modo a satisfazer o interesse público, sem se 
perder o princípio da razoabilidade e segurança das relações jurídicas, 
propõe-se, por meio do projeto de lei encaminhado, identificar regra 
de transição específica para o Ministério Público, conforme restou 
previsto e autorizado na Constituição do Estado, art . 121 , § 2°. 

Há que se ressaltar que o Ministério Público empreendeu reformas 
significativas em sua estrutura, inclusive reduzindo-se o número de 
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cargos do Quadro Específico em Comissão. Os cargos de direção 
são exclusivamente exercidos por servidores efetivos, os quais vêm 
conduzindo as atividades administrativas da Instituição. 

O apostilamento, ainda que extinto, representou, na organização, 
relevante modalidade de valorização do servidor preparado e 
eficiente, impondo-se a necessidade de profícua regra de transição 
para aquele que, ao longo do tempo, vem agregando experiência, 
capacitação e profissionalismo às suas atividades. 

Pretende-se, de tal sorte, com o projeto encaminhado, contemplar-
se, em lei, a expectativa de direito já deflagrada na vigência de lei 
autorizativa do direito, preservando-se a estabilidade das relações 
jurídicas. 

Por fim, a futura lei não acarreta aumento de despesa, limitada aos 
créditos orçamentários e financeiros executados." 

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

* - Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIOS 

Do Sr. Joaquim Barbosa, Ministro do STF, solicitando o 
pronunciamento deste Legislativo com a finalidade de instruir o 
processo que menciona. 

Do Sr. Nelson Jobim, Ministro do STF, solicitando o pronunciamento 
deste Legislativo com a finalidade de instruir o processo que 
menciona. 

Do Sr. Jaime Martins, Deputado Federal , encaminhando 
informações em atenção ao Requerimento n° 786/2003, da Comissão 
do Trabalho. 

Do Sr. Roney Oliveira, Desembargador do Tribunal de Justiça do 
Estado, solicitando o pronunciamento deste Legislativo com a 
finalidade de instruir o processo que menciona. 

Do Sr. Fuad Noman, Secretário da Fazenda, encaminhando 
informações em atendimento a pedido de diligência encaminhado por 
meio do Ofício no 1.004/2003/SGM. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no 
79/2003.) 

Do Sr. Fuad Noman, Secretário da Fazenda, encaminhando 
informações em atendimento ao Requerimento n° 61 /2003, do 
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Deputado Leonardo Quintão. (- Anexe-se ao Requerimento no 
61 /2003.) 

Do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário de 
Planejamento e Gestão, encaminhando cópia de contratos de parceria 
celebrados entre o Estado e as empresas que menciona. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da 
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI , do Regimento 
Interno. ) 

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária da Educação, 
encaminhando, em atenção a requerimento do Deputado Leonardo 
Quintão, informações sobre o funcionamento das escolas estaduais. (-
Anexe-se ao Requerimento no 409/2003.) 

Do Sr. João Leite, Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes, 
solicitando a indicação dos representantes desta Casa no Grupo 
Técnico que coordenará o Programa Primeiro Emprego. 

Da Sra. Martha Lyra Nascimento, encaminhando, em atenção ao 
Requerimento n° 668/2003, das Comissões do Trabalho e de Direitos 
Humanos, informações sobre a adesão do Brasil a convenção 
internacional relativa a relações de trabalho. 

Do Sr. Tarcísio Augusto Viana, Presidente da Câmara Municipal de 
Pedro Leopoldo, encaminhando informativos financeiros dessa Casa, 
referentes aos meses de maio e junho de 2003. (- À Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

Do Sr. Elson Vilela Nogueira, Procurador-Chefe do Ministério 
Público do Trabalho, informando do recebimento de convite da 
Comissão do Trabalho, encaminhado por meio do Ofício no 
2 .1 03/2003/SGM, para participar de audiência pública em Santo 
Antônio do Monte. (-À Comissão do Trabalho.) 

Do Sr. Paulo César Gonçalves de Almeida, Reitor da UNIMONTES, 
solicitando a apresentação de emenda ao orçamento do Estado para 
2004, a fim de que essa Universidade receba aporte de recursos 
financeiros. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Roberto Messias Franco, Gerente-Executivo do IBAMA-MG, 
prestando informações relativas ao Requerimento no 878/2003, da 
Comissão de Meio Ambiente. (- À Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretária da 
Educação, prestando informações relativas ao Projeto de Lei no 
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531 /2003, em atenção a pedido da Comissão de Justiça {- Anexe-se 
ao Projeto de Lei no 531 /2003.) 

Do Sr. Jésus Trindade Barreto Júnior, Chefe de Gabinete da Polícia 
Civil do Estado, prestando informações relativas ao Requerimento no 
224/2003, da Comissão de Direitos Humanos. 

Da Sra. Maria Tereza de Fátima Barbosa, Secretária Executiva do 
Governador do Estado (5), prestando informações relativas aos 
Requerimentos n°s 880/2003, do Deputado Luiz Fernando Faria; 
926/2003, da Comissão de Direitos Humanos; 952 e 954/2003, da 
Comissão de Segurança Pública; e 956/2003, das Comissões de 
Direitos Humanos e de Segurança Pública. 

Do Sr. José Júlio Coelho Pallone, Gerente-Geral da Agência 
Gutierrez da CEF, informando da liberação de recursos financeiros 
destinados ao Estado, referentes às parcelas dos contratos que 
menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Bruno Belarmínio Aparecido dos Santos, 1°-Tenente do 
Exército, solicitando a pavimentação do trecho situado entre Santa 
Maria do Suaçuí e Frei Inocêncio, passando por Glucfnio e São José 
da Safira. {-À Comissão de Transporte.) 

Do Sr. Fábio José Andrade Nogueira, Oficial do Ministério Público do 
Estado, solicitando informações sobre a existência de convênio 
firmado por esta Casa com a Associação dos Moradores dos Bairros 
do Rosário e Vila Padre Remaclo Fóxius. 

Do Sr. Benedito Sinval Caputo da Costa, Diretor da Diretoria de 
Ações Descentralizadas de Saúde - DADS -, prestando informações 
relativas ao Requerimento no 980/2003, da Comissão de Saúde. 

Do Sr. Humberto Falcão Martins, Secretário de Gestão do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, agradecendo o convite para 
reunião da Comissão de Administração Pública em 27/8/2003 e 
justificando sua ausência. (-À Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. Márcio Kangussu, Presidente da Companhia de Distritos 
Industriais de Minas Gerais, prestando informações relativas ao 
Requerimento no 1 .029/2003, do Deputado Leonardo Moreira. 

Do Sr. Roberto Mauro Dias Aquino, Gerente em exercício do 
Escritório Regional da ANATEL em Minas Gerais, encaminhando 
proposta de Regulamento sobre Área Local do Serviço Telefônico Fixo 
Comutado. (-À Comissão de Defesa do Consumidor.) 
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Do Sr. Fernando Durão Schleder, Chefe do Gabinete do Diretor-

Presidente da CBTU, agradecendo convite para reunião da Comissão 
Especial do Metrô, em 27/8/2003, e justificando sua ausência. (- À 
Comissão Especial do Metrô.) 

Dos Srs. Mauro Oliveira Dias, Diretor-Presidente da Ferrovia Centro 
Atlântica, e Guilherme Laager, Diretor Executivo da Companhia Vale 
do Rio Doce, encaminhando propostas de melhoria para o setor de 
transporte ferroviário e pedindo apoio à sua inclusão no PPA 2004-
2007. (-À Comissão de Transporte.) 

Do Sr. Guilherme Laager, Presidente do Conselho da Associação 
Nacional dos Transportes Ferroviários - ANTF -, encaminhando cópia 
de trabalho contendo projetos de melhorias julgadas necessárias para 
o crescimento do transporte e redução de custos, solicitando que 
esses projetos sejam contemplados no PPA 2004-2007. (- À 
Comissão de Transporte.) 

Da Sra. Núbia Nádija Alves Miranda, informando a impossibilidade 
de seu comparecimento à reunião da Comissão de Saúde a ser 
realizada em 4/9/2003. (-À Comissão de Saúde.) 

Do Sr. Sérgio Augusto Mesquita, encaminhando documento com 
vistas a subsidiar a formulação e o aperteiçoamento das políticas 
públicas. (-À Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. Rogério Cardoso Rino (2), Diretor de Vendas Varejo da 
TELEMAR, prestando informações em atenção aos requerimentos dos 
Deputados Weliton Prado encaminhado pelo Ofício no 
1.941/2003/SGM e Leonardo Moreira encaminhado pelo Ofício 
1.939/2003/SGM. 

CARTÃO 
Do Sr. Álvaro Luiz Caetano, em que agradece voto de 

congratulações formulado por esta Casa a partir de requerimento da 
Comissão de Turismo. 

28 Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 
proposições: 
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PROJETO DE LEI No 1 .009/2003 

Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de 
Paraisópolis, com sede nesse município. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de 

Paulo de Paraisópolis. com sede nesse município. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2003. 
Chico Rafael 
Justificação: O Asilo São Vicente de Paulo, vinculado à Sociedade 

São Vicente de Paulo no Brasil - SSVP -. é uma entidade civil de 
direito privado e beneficente. 

A entidade está registrada no Cartório do Registro de Títulos e 
Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de 
Paraisópolis e tem por objeto a prática da caridade cristã no campos 
da assistência social e da promoção humana, visando a manter, 
especialmente, estabelecimentos destinados ao abrigo de pessoas 
idosas, proporcionando-lhes assistência material e espiritual. 

Em caso de dissolução, o eventual patrimônio remanescente será 
destinado a entidade congênere vinculada à Sociedade São Vicente 
de Paulo e inscrita no CNAS. 

- 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 N° 1 .010/2003 
Dá a denominação de Estrada Papa João XXIII ao trecho da 

Rodovia MG-179 que liga Alfenas a Pouso Alegre. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica denominado Papa João XXIII o trecho da Rodovia MG-

179 de 90km de extensão que liga os Municípios de Alfenas e Pouso 
Alegre. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, agosto de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: Diferente de seus predecessores, João gostava do 
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contato com as pessoas, recusando-se a permanecer um 
"prisioneiro" do Vaticano. Em suas andanças visitou um presídio 
italiano onde um assassino atreveu-se a se aproximar e perguntar: 
"Há perdão para mim?". Em resposta, João simplesmente o abraçou. 
Aquele era um Papa como o mundo nunca vira, ele amava mais as 
pessoas do que o poder. 

Nasceu no dia 25/11 /1881 , em Sottoil Monte, diocese e província de 
Bérgamo, Itália, e, nesse mesmo dia, foi batizado com o nome de 
Angelo Giuseppe. Foi o quarto de treze irmãos, nascidos numa família 
de camponeses de tipo patriarcal. Ao seu tio Xavier, ele mesmo 
atribuirá a sua primeira e fundamental formação religiosa. O clima 
religioso da família e a fervorosa vida paroquial foram a primeira 
escola de vida cristã, que marcou a sua fisionomia espiritual. 

Ingressou no Seminário de Bérgamo, onde estudou até o segundo 
ano de Teologia. Ali começou a redigir os seus escritos espirituais. 
que depois foram recolhidos no "Diário da Alma". No dia 1°/3/1896, o 
seu mentor espiritual admitiu-o na ordem franciscana secular, cuja 
regra professou a 23/5/1897. 

De 1901 a 1905 foi aluno do Pontifício Seminário Romano, graças a 
uma bolsa de estudos da Diocese de Bérgamo. Nesse tempo prestou, 
além disso, um ano de serviço militar. Recebeu a ordenação 
sacerdotal em 10/8/1904, em Roma, e, no ano seguinte, foi nomeado 
secretário do novo Bispo de Bérgamo, D. Giacomo Maria R. Tedeschi , 
passando a acompanhá-lo nas várias visitas pastorais e a colaborar 
em múltiplas iniciativas apostólicas: sínodo, redação do boletim 
diocesano, peregrinações, obras sociais. Às vezes, era também 
professor de história eclesiástica, patrologia e apologética. Foi 
também Assistente da Ação Católica Feminina, colaborador no diário 
católico de Bérgamo e pregador muito solicitado, por sua eloqüência 
elegante, profunda e eficaz. 

Naqueles anos, aprofundou-se no estudo de três grandes pastores: 
São Carlos Borromeu (de quem publicou as atas das visitas realizadas 
na Diocese de Bérgamo em 1575), São Francisco de Sales e o então 
Beato Gregório Barbarigo. Após a morte de D. Giacomo Tedeschi , em 
1914, o Padre Roncalli prosseguiu em seu ministério sacerdotal , 
dedicando-se ao magistério no Seminário e ao apostolado, sobretudo 
entre os membros das associações católicas. 
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Em 1915, quando a Itália entrou em guerra, foi chamado como 

sargento sanitário e nomeado capelão militar dos soldados feridos que 
regressavam da linha de combate. No fim da guerra abriu a "Casa do 
Estudante" e trabalhou na pastoral dos jovens estudantes. Em 1919 
foi nomeado diretor espiritual do Seminário. 

Em 1921 , teve início a segunda parte da sua vida, dedicada ao 
serviço da Santa Igreja. Tendo sido chamado a Roma por Bento XV, 
como Presidente Nacional do Conselho das Obras Pontifícias para a 
Propagação da Fé, percorreu muitas dioceses da Itália, onde 
organizou círculos missionários. 

Em 1925, Pio XI nomeou-o Visitador Apostólico para a Bulgária e 
elevou-o à dignidade episcopal da sede titular de Areopolis. 

Tendo recebido a ordenação episcopal a 19/3/25, em Roma, iniciou 
o seu ministério na Bulgária, onde permaneceu até 1935. Visitou as 
comunidades católicas e cultivou relações respeitosas com as demais 
comunidades cristãs. Atuou com grande solicitude e caridade, 
aliviando os sofrimentos causados pelo terremoto de 1928. Suportou 
em silêncio as incompreensões e dificuldades de um ministério 
marcado pela tática pastoral de pequenos passos. Consolidou a sua 
confiança em Jesus crucificado e a sua entrega a Ele. 

Em 1935, foi nomeado Delegado Apostólico na Turquia e Grécia: era 
um vasto campo de trabalho. A Igreja tinha uma presença ativa em 
muitos âmbitos da jovem república, que estava em processo de 
renovação e organização. Mons. Roncalli trabalhou com intensidade a 
serviço dos católicos e destacou-se por sua maneira de dialogar e 
pelo trato respeitoso com os ortodoxos e os muçulmanos. Quando 
irrompeu a Segunda Guerra Mundial ele se encontrava na Grécia, que 
ficou devastada pelos combates. Procurou dar notícias sobre os 
prisioneiros de guerra e salvou muitos judeus com a "permissão de 
trânsito" fornecida pela Delegação Apostólica. Em 1944, Pio XII 
nomeou-o Núncio Apostólico em Paris. 

Durante os últimos meses do conflito mundial, e uma vez 
restabelecida a paz, ajudou os prisioneiros de guerra e trabalhou pela 
normalização da vida eclesial na França. Visitou os grandes 
santuários franceses e participou das festas populares e das 
manifestações religiosas mais significativas. Foi um observador 
atento, prudente e repleto de confiança nas novas iniciativas pastorais 
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do episcopado e do clero na França. Distinguiu-se sempre pela 
busca da simplicidade evangélica, inclusive nos assuntos diplomáticos 
mais complexos. Procurou agir sempre como sacerdote em todas as 
situações, animado por uma piedade sincera, que se transformava 
todos os dias em prolongado tempo de oração e meditação. Em 1953, 
foi feito Cardeal e enviado a Veneza como Patriarca, realizando ali um 
pastoreio sábio e empreendedor e dedicando-se totalmente ao 
cuidado das almas, seguindo o exemplo dos seus santos 
predecessores: São Lourenço Giustiniani, primeiro Patriarca de 
Veneza, e São Pio X. 

Depois da morte de Pio XII , foi eleito Sumo Pontífice a 28/ 10/58, . 
assumiu o nome de João XXIII. O seu pontificado, que durou menos 
de cinco anos, apresentou-o ao mundo como uma autêntica imagem 
de Bom Pastor. Manso e atento, empreendedor e corajoso, simples e 
cordial, praticou cristãmente as obras de misericórdia materiais e 
espirituais, visitando os encarcerados e os doentes, recebendo 
homens de todas as nações e crenças, e cultivando um extraordinário 
sentimento de paternidade para com todos. O seu magistério foi muito · 
apreciado, sobretudo com as Encíclicas "Pacem in Terris" e "Mater et 
Magistra". 

Convocou o Sínodo Romano, instituiu uma Comissão para a revisão 
do Código de Direito Canônico e convocou o Concílio Ecumênico 
Vaticano 11. Visitou muitas paróquias da Diocese de Roma, sobretudo 
as dos bairros mais novos. O povo viu nele um reflexo da bondade de 
Deus e chamou-o "o Papa da bondade". Sustentava-o um profundo 
espírito de oração, e sua pessoa, iniciadora de uma grande renovação 
na Igreja, irradiava a paz própria de quem confia sempre no Senhor. 
Faleceu na tarde do dia 3/6/63. 

Pelo legado de contribuições trazidas pelo eminente homem santo 
que foi , conclamamos aos nobres pares deste parlamento a aprovar 
esta proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.011 /2003 
Isenta o doador de sangue do pagamento de taxas de inscrição em 

concursos públicos. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o doador de sangue isento do pagamento de taxas de 

inscrição em concursos públicos realizados pelo Estado de Minas 
Gerais. 

§ 1 o - Equipara-se a doador de sangue, para os efeitos desta lei , a 
pessoa que integre associação de doadores e que contribua, 
comprovadamente, para estimular a doação. 

§ 2° - A comprovação da hipótese prevista no parágrafo anterior dar-
se-á mediante documento específico firmado por entidade coletora 
oficial ou credenciada, que deverá relacionar as atividades 
desenvolvidas pelo interessado. 

Art. 2° - Considera-se para enquadramento ao benefício previsto por 
esta lei somente a doação feita a órgão oficial ou entidade 
credenciada pela União, pelo Estado ou por município. 

Art. 3° - Os órgãos estaduais que irão realizar concurso deverão 
inserir em seus editais o benefício da isenção e as regras para sua 
obtenção. 

Art. 4° - A comprovação da qualidade de doador de sangue será 
efetuada através da apresentação de documente expedido pela 
entidade coletora, que deverá ser juntado no ato de inscrição. 

Parágrafo único - O documento previsto por este artigo deverá 
discriminar a data em que foram realizadas as doações, não podendo 
ser inferior a duas vezes anuais. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2003. 
Luiz Humberto Carneiro 
Justificação: O drama da falta de sangue nos bancos coletores se 

agrava a cada dia. As campanhas visando à doação voluntária se vêm 
revelando improdutivas, e é papel do Estado agir de forma mais ativa 
para amenizar tão grave problema de saúde publica. 

Não se trata de comercializar o sangue, é apenas um incentivo, 
utilizado de diversas maneiras em vários países e mesmo em alguns 
Estados brasileiros, para que se incremente a doação fazendo que o 
estoque de sangue seja capaz de atender à demanda, sempre de 
caráter emergencial . 

Diante do exposto, estamos confiantes em que os colegas 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1 .012/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Evangélica de Assistência 

Social- AEVASO -, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Evangélica 

de Assistência Social -AEVASO -, com sede no Município de 
Conselheiro Lafaiete. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2003. 
Padre João 
Justificação: Associação beneficente, sem fins lucrativos, fundada 

em 15/3/96, tem por finalidade a assistência social, espiritual a 
menores abandonados, bem como a assistência e reabilitação do 
usuário ou dependente de drogas em geral. Promove ainda o combate 
à fome e à pobreza, ministra cursos profissionalizantes e de 
alfabetização. 

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente 
amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei no 
12.972, de 27/7/98. 

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 1 .013/2003 
Declara de utilidade pública o Núcleo de Apoio Reviver, com sede 

no Município de Barão de Cocais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública o Núcleo de Apoio 

Reviver, com sede no Município de Barão de Cocais. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justificação: Associação beneficente, sem fins lucrativos, fundada 
em 12/8/2000. tem por finalidade o desenvolvimento e a atividade de 
tratamento ambulatorial baseado na espiritualidade, disciplina e 
laboterapia de dependente químico. prevenção ao abuso de drogas e 
apoio à família dos dependentes em total apoio à sociedade que sofre 
em demasia com as conseqüências das drogas. 

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente 
amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei no 
12.972, de 27/7/98. 

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 
ele o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1 .014/2003 
Declara de utilidade pública o Grupo de Assistência Social Depende 

de Nós. com sede no Município de Mar de Espanha. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Assistência 

Social Depende de Nós, com sede no Município de Mar de Espanha. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2003. 
Pastor George 
Justificação: O Grupo de Assistência Social Depende de Nós, com 

sede no Município de Mar de Espanha, é uma entidade sem fins 
lucrativos e possui como principal objetivo proporcionar proteção e 
assistência aos idosos e às crianças carentes. 

Para lograr tal meta, incumbe-se de lhes oferecer: alojamento e 
alimentação adequados; cuidados médicos, odontológicos e 
psicológicos; atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer; 
orientação espiritual , preservando-se a identidade de cada um e 
ambiente de respeito e dignidade, de forma a lhes incutir altos 
padrões morais. 

Pelos relevantes serviços prestados e por apresentar os requisitos 
legais para ser declarada de utilidade pública, esperamos a anuência 
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dos nobres colegas ao título declaratório que se lhe pretende 
outorgar. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.015/2003 
(Ex-Projeto de Lei n° 2.001 /2002) 

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Bom Pastor, com 
sede no Município de ltabira. 

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

Bom Pastor, com sede no Município de ltabira. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de setembro de 2003. 
André Quintão 
Justificação: A Creche Comunitária Bom Pastor é uma sociedade 

civil sem fins lucrativos, foi criada em 8/7/98 e presta serviços de 
assistência a crianças. 

A creche tem como objetivos cuidar, educar, alimentar e propiciar 
atividades que visem melhorar as condições de vida e 
desenvolvimento integral das crianças, possibilitando. desta forma, 
que seus pais trabalhem e possam lhes oferecer melhor qualidade de 
vida. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .016/2003 
Institui o Programa de Participação dos Idosos em Atividades 

Educativas e Laboriosas, denominado Terceira Juventude. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Programa Terceira Juventude destinado à 

valorização e à integração do idoso na sociedade, mediante sua 
participação em cursos profissionalizantes e de requalificação 
profissional, bem como em atividades e trabalhos educativos junto a 
crianças e adolescentes. 

Art. 2° - As pessoas domiciliadas no Estado de Minas Gerais há 
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mais de cinco anos e com idade igual ou superior a sessenta anos 
de idade poderão inscrever-se para a seleção dos participantes do 
Programa, a qual considerará o currículo, os conhecimentos gerais a 
experiência de vida e a experiência profissional dos interessados. 

Art. 3° - O Poder Executivo desenvolverá duas espécies de cursos 
gratuitos aos selecionados: 

I - pedagógico para aqueles que, de acordo com os critérios de 
avaliação, possuam conhecimentos em áreas técnica, artística, 
esportiva, literária ou em outros ramos, em nível suficiente para 
transmiti-los didaticamente às crianças e aos adolescentes; 

11 - profissionalizantes e de requalificação profissional para idosos 
carentes que recebem até seis salários mínimos e precisem retornar 
ao mercado de trabalho. 

Art. 4° - Os participantes a que se refere o inciso I do artigo anterior, 
após elaborarem um plano de ensino: 

I - ministrarão aulas a jovens e adolescentes em área de seu 
conhecimento, em espaços cedidos pela administração pública; 

11 - lecionarão nos cursos a que se refere o inciso 11 do art. 3°; 
111 - poderão participar da elaboração dos cursos profissionalizantes 

e de requalificação para adultos, mesmo atuando como professores 
ou monitores. 

§ 1 o - Os prazos de duração, os horários, os locais e as formas de 
inscrição nessas aulas serão objeto de regulamentação pelo Poder 
Executivo e acompanhamento por um Supervisor de Ensino. 

§ 2° - Os trabalhos a que se refere este artigo serão realizados pelos 
idosos a título gratuito, sem ônus para o Estado. 

§ 3° - Não será cobrada taxa de inscrição nem de manutenção dos 
alunos dos cursos lecionados pelos participantes do Programa. 

Art. 5° - Os idosos a que se refere o artigo anterior poderão atuar 
como voluntários dos cursos lecionados pelos participantes do 
Programa. 

Art. 6° - Os idosos que concluírem o curso mencionado no inciso 11 
do art. 3° terão prioridade de contratação, pela administração pública, 
nas frentes de trabalho temporário que vierem a se realizar, desde 
que estas demandem conhecimento pertinente à sua área de 
formação. 

§ 1 ° - A remuneração e os benefícios recebidos pelos trabalhadores 
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das referidas frentes de trabalho serão estabelecidos pelo Poder 
Executivo, não podendo aquela ser inferior a um salário mínimo. 

§ 2° - Não poderão participar das frentes de trabalho que já recebem 
qualquer espécie de auxílio pecuniário, remuneração, subsídio ou 
proventos do Estado. 

Art. 7° - O Poder Executivo poderá estabelecer parcerias com 
entidades de direito público ou privado com a finalidade de aperfeiçoar 
e ampliar os objetivos do Programa Terceira Juventude. 

Art. 8° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. go - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 25 de agosto de 2003. 
Fahim Sawan 
Justificação: O presente projeto visa a proporcionar aos idosos a 

oportunidade de acesso aos eventos de caráter cultural e de lazer, 
tanto no âmbito público como no privado. 

A Secretaria de Estado de Cultura deverá promover um cadastro de 
todos os idosos interessados na proposta, respeitando seu local de 
residência, e por meio deste a eles será dada ciência dos eventos 
culturais e de lazer de caráter público para que houvesse a 
participação deles, levando-se em conta a área de abrangência de 
cada região do Estado. 

No caso de ocorrer um evento, os cadastrados e inscritos daquela 
localidade serão comunicados com vistas a sua participação. Poderia 
ocorrer uma parceria entre a Secretaria de Estado de Cultura e as 
Secretarias Municipais de Cultura de cada cidade e região, 
objetivando melhorar a efetividade deste projeto. 

Os idosos no momento de sua inscrição receberiam um documento 
("carteira" - projeto cultura e lazer para terceira idade) que os 
identifica-se como participantes do presente projeto; mediante a sua 
apresentação, teriam acesso gratuito nos eventos culturais e de lazer 
de caráter público e um desconto, a ser regulamentado (sugerimos 
pelo menos 50% do valor do ingresso) junto às casas de espetáculos, 
aos cinemas, aos teatros, aos parques temáticos, aos salões de 
dança, etc. , através de uma parceria a ser estabelecida em cada 
região com empresas, indústrias, visando a buscar subsídios, ou até 
mesmo com instituições ligadas à cultura, ao lazer e à recreação de 
âmbito privado. 
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Desta forma estaríamos integrando ainda mais o idoso na 

sociedade, por meio de atividades de cultura e lazer, proporcionando-
lhe melhoria na sua qualidade de vida. 

Projetos similares estão tramitando nas Assembléias Legislativas 
dos Estados do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Assim sendo, 
espero o apoio de meus pares à aprovação dessa grande conquista 
social. 

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

PROJETO DE LEI No 1.017/2003 
Dispõe sobre a instituição do direito de socorro emergencial aos 

usuários das rodovias estaduais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os usuários das rodovias estaduais terão o direito de gozar 

de socorro emergencial e remoção por ambulância devidamente 
equipada, em caso de acidente. 

Art. 2° - O socorro referido no art. 1° incluirá o atendimento 
emergencial por equipe médica ou paramédica, bem como a remoção 
de vítimas e acompanhantes, se houver, até o hospital mais próximo, 
ou mais adequado à ocorrência, e será efetuado sem ônus para o 
usuário. 

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por 
conta de recursos próprios dos órgãos responsáveis pela 
administração das rodovias estaduais. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 25 de agosto de 2003. 
Fahim Sawan 
Justificação: Os acidentes de trânsito , responsáveis pelo maior 

índice de mortes por trauma, constituem, de modo geral, um grave 
problema de saúde pública e, como tal , devem ser considerados. 

Para efeito de diagnóstico das causas e escolha das intervenções 
mais adequadas para diminuir o número e a gravidade das 
ocorrências, é preciso levar em conta as particularidades que 
distinguem os acidentes nas vias urbanas e nas rodovias. 

Apesar de serem mais freqüentes os acidentes em vias urbanas, 
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estes tendem a ter menor gravidade devido às velocidades 
relativamente mais baixas. Os acidentes em rodovias , por outro lado, 
ocorrem em menor número, porém costumam ser de maior gravidade 
diante da alta velocidade dos veículos. 

Com a extensão da malha viária brasileira e com o predomínio do 
transporte rodoviário , são alarmantes os números de acidentes em 
nossas estradas, especialmente com vítimas graves e fatais, o que 
representa um sério problema social e econômico. 

Apesar do empenho das autoridades federais e estaduais em reduzir 
as ocorrências nas estradas por meio de programas de planejamento, 
obras de melhorias e campanhas educativas, o número de vítimas em 
acidentes rodoviários é ainda bastante assustador, principalmente se 
forem também computados os casos com feridos. 

A solução do problema da segurança em nossas estradas passa, 
entre outros, pela conservação das estradas, pela educação no 
trânsito e por campanhas mais ostensivas na mídia. Entretanto, após 
um acidente, há o que se chama de "período de ouro", ou seja, quanto 
menor o tempo entre o sinistro e o atendimento, maior a chance da 
vítima. 

Assim, pareceres médicos aconselham que haja ambulâncias nas 
rodovias, devidamente equipadas, a cada 40km, para um rápido 
atendimento. Rapidez no socorro significa não só uma urgente 
remoção para o local mais adequado para atender a vítima, mas 
também um atendimento precoce por pessoal devidamente habilitado 
- médico ou paramédico. 

Um estudo realizado na Inglaterra mostra que 25°o das vítimas fatais 
no trânsito morrem no trajeto do local do acidente ao hospital; e 43% 
de todas as vítimas fatais poderiam ter sido salvas se tivessem 
recebido assistência médica correta nos primeiros 1 O minutos após o 
acidente. 

Embora não existam dados estatísticos a respeito em nosso País, 
fica evidente a importância do socorro médico em nossas rodovias, 
fundamental para salvar vidas e minimizar as conseqüências das 
lesões sofridas pelas vítimas. 

Apesar de tal socorro não ter por objetivo a redução de acidentes, 
pode também contribuir para tanto, na medida em que a urgente 
remoção de feridos favorece a rápida desobstrução da pista, evitando-
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se os congestionamentos e outros acidentes, os chamados 
"sobreacidentes". 

Importantíssima, portanto, a instituição desse direito, a fim de 
proporcionar aos usuários das rodovias estaduais o atendimento de 
que necessitam. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .018/2003 
Regulamenta o art. 121 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição do Estado, com a redação dada pela 
Emenda à Constituição n° 57, de 15 de julho de 2003. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O exercício de cargo de provimento em comissão ou de 

função gratificada no âmbito da Assembléia Legislativa não constitui 
fundamento legal para o apostilamento, salvo na hipótese de servidor 
efetivo do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa 
que, na data da promulgação da Emenda à Constituição no 57, 
ocupava cargo de provimento em comissão ou exercia função 
gratificada, para o qual fica assegurado, quando de sua aposentadoria 
ou de seu afastamento, sem ser a pedido ou por penalidade, o direito 
de estabilizar-se na sua remuneração, observadas as regras para 
cálculo de estabilização de vencimentos, de forma integral ou 
proporcional , vigentes até a data da referida emenda à Constituição, 
computando-se o tempo, para esse fim , em dias, até 29 de fevereiro 
de 2004. 

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 2 de setembro de 2003. 
Mauri Torres 
Justificação: O § 2° do art. 121 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado estabelece que 
os Poderes Legislativo e Judiciário, o Tribunal de Contas e o 
Ministério Público encaminharão, no prazo de 60 dias contados da 
promulgação da Emenda à Constituição no 57, projeto de lei contendo 
as regras de transição relacionadas ao fim do apostilamento. 

Este projeto visa assegurar, nos termos da legislação vigente até a 
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data da promulgação da mencionada emenda, o direito de cômputo 
do tempo para fins de estabilização na remuneração percebida pelo 
servidor efetivo como ocupante de cargo em comissão ou em 
exercício de função gratificada de gerenciamento, até o dia 29/2/2004. 

Ressalte-se que a proposição não acarreta aumento de despesa, 
estando limitada aos créditos da Lei do Orçamento Anual. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
188, c/c o art. 1 02, do Regimento Interno. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 1.019/2003 
Dispõe sobre requisitos para obtenção do porte federal de arma ·de 

fogo de uso permitido e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os Deputados Estaduais terão, mediante requisição, porte 

federal de arma de fogo de uso permitido, expedido pela 
Superintendência de Polícia Federal de Minas Gerais. 

Parágrafo único - Para obtenção do porte federal de arma de fogo 
de uso permitido, o Deputado deverá fazer requerimento à Mesa da 
Assembléia, observado o seguinte requisito: 

I - ter sido Policial Militar, Civil ou Federal, membro da Magistratura 
ou do Ministério Público. 

Art. 2° - Os Deputados que não preencherem o requisito 
mencionado no inciso I do parágrafo único do art. 1 o deverão 
apresentar certificado de atirador ou instrutor de tiro expedido pela 
Confederação Brasileira de Tiro ao Alvo. 

Art . 3° - Cumprida a exigência do art. 2°, os Deputados deverão 
enviar toda a documentação prevista na Lei Federal no 9.437, de 20 
de fevereiro de 1997, e exigida pela Polícia Federal , ficando 
dispensados de quaisquer avaliações teóricas ou práticas. 

Art. 4° - A Superintendência de Polícia Federal fornecerá os 
formulários necessários para obtenção do porte federal de arma de 
fogo ao 1 °-Secretário desta Casa Legislativa, que ficará responsável 
pela guarda dos documentos. 

Art . 5° - A autorização para o porte federal de armas de fogo é 
pessoal , intransferível e essencialmente revogável a qualquer tempo. 

Art. 6° - A Superintendência de Polícia Federal terá o prazo de até 
dez dias úteis para a emissão do porte federal de arma de fogo após 
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ser encaminhado ofício pela Assembléia Legislativa. remetendo-o 
ao 1 °-Secretário. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, agosto de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: O crescimento da criminalidade é um problema 

globalizado que vem sendo combatido sistematicamente nos 
principais centros populacionais do planeta. Sabidamente, não existe 
uma causa isolada a ser enfrentada. Mesmo assim, vários países já 
tentaram atacar a violência pelo desarmamento da população, 
creditando às armas de fogo a responsabilidade final pelo número de 
mortes e de atentados contra a vida humana. Em todos esses casos, 
o efeito foi contrário , ou seja, os índices de violência subiram ainda 
mais. Estatísticas mostram que outros países mais avançados, ao 
desarmar suas populações e suas autoridades, estimularam o 
aumento da criminalidade, com o crescimento de atentados contra os 
lares e famílias . 

O projeto restringe com rigor o uso de armas, resguardando, no 
entanto, os Deputados Estaduais, pela importância e responsabilidade 
da função que ocupam. 

Os Deputados respondem por tarefas e documentos de interesses 
diversos e, não raro, são alvo de pressões e ameaças. O uso de arma 
de fogo, como forma de defesa pessoal pelos Deputados, é um direito 
que a atual tendência de desarmamento coletivo não deve alcançar. 
sob pena de decretar uma onda de represálias criminosas contra a 
instituição. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e à Mesa da 
Assembléia para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 1 .020/2003 
Susta os efeitos do Decreto no 43.551 , de 25 de agosto de 2003, 

que autoriza o funcionamento do curso de Medicina - bacharelado - da 
Faculdade de Medicina Mário Penna da Universidade Vale do Rio 
Verde de Três Corações - UNINCOR -. Campus Mário Penna, no 
Município de Belo Horizonte. mantida pela Fundação Comunitária 
Tricordiana de Educação - FCTE. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam sustados os efeitos do Decreto n° 43.551 de 25 de 

agosto de 2003, que autoriza o funcionamento do curso de Medicina -
bacharelado - da Faculdade de Medicina Mário Penna da 
Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações - UNINCOR -, 
Campus Mário Penna, no Município de Belo Horizonte, mantida pela 
Fundação Comunitária Tricordiana de Educação- FCTE -, e dá outras 
providências, nos termos do inciso XXX do art. 62 da Constituição do 
Estado. 

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2003. 
Ricardo Duarte 
Justificação: A autonomia para as universidades criarem seus 

cursos , estabelecida pela Lei no 9.394, de 1996, a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação - LDB -, foi regulamentada no que se refere aos 
cursos de Medicina, Psicologia e Odontologia, todos da área da 
saúde, pela Portaria n° 752 I de 2/7/97, do MEC, e pelo Decreto n°. 
3.860, de 9/7/2001 , da Presidência da República, que igualmente 
exigem que a criação dos referidos cursos seja submetida à 
manifestação do Conselho Nacional de Saúde. 

Também o Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais 
disciplinou a matéria com a Resolução no 450, de 26/3/2003, 
estabelecendo em seu art. 27 exigência idêntica em relação aos 
cursos da área da saúde. 

Apesar do zelo da legislação em garantir o parecer do Conselho 
Nacional de Saúde para a abertura de novos cursos nessa área, o 
Decreto no 43.551, de 25/8/2003, do Governador do Estado, autoriza a 
abertura de um curso de Medicina, sem o necessário parecer do 
Conselho. 

Devido a importância do ensino médico para a sociedade, pois 
forma os profissionais que lidam com a vida humana, entendemos que 
esta Casa Legislativa deve sustar os efeitos do referido decreto, que, 
de maneira flagrante, afronta a legislação em vigor e compromete a 
qualidade necessária ao ensino da Medicina. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação 
para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art . 1 02, do Regimento 
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Interno. 
REQUERIMENTOS 

N° 1.257/2003, do Deputado Gilberto Abramo, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Betim pelo seu aniversário de emancipação político-administrativa. 

N° 1 .258/2003, do Deputado Gilberto Abramo, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Esmeraldas pelo seu aniversano de emancipação político-
administrativa. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 1 .259/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso à Celulose Nipo-Brasileira S.A. -
CENIBRA - pelo transcurso de seus 30 anos de fundação. (- Idêntica 
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Doutor 
Viana. Anexe-se ao Requerimento no 1.142/2003, nos termos do § 2° 
do art. 173 do Regimento Interno.) 

N° 1 .260/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Escola Estadual José 
Bonifácio, no Município de Poço Fundo, pela comemoração de seus 
75 anos de criação.(- À Comissão de Educação.) 

N° 1.261/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso ao Lions Clube Internacional pelo 
transcurso do Dia Mundial de Serviço Leonístico e pela comemoração 
dos 86 anos de fundação do Clube.(- À Comissão do Trabalho.) 

N° 1.262/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja 
formulado apelo ao Ministro da Saúde com vistas à contratação de 
fonoaudiólogos , psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas , 
profissionais de educação física e nutricionistas para o Programa 
Saúde da Família- PSF. (-À Comissão de Saúde.) 

N° 1.263/2003, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado 
apelo ao Congresso Nacional com vistas a que seja incluída a hidrovia 
do São Francisco na proposta de orçamento para 2004. (-À Comissão 
de Transporte.) 

N° 1 .264/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Fundação Ezequiel Dias -
FUNED -, pelo transcurso do 96° aniversário dessa entidade. (- À 
Comissão de Saúde.) 

N° 1.265/2003, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, solicitando 
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seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à 
implantação de rede de água e esgoto, energia elétrica e 
pavimentação asfáltica nos distritos industriais dos municípios que não 
dispõem desses serviços. (-À Comissão de Transporte.) 

N° 1.266/2003, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, solicitando 
seja formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à 
implantação de rede de energia nos distritos industriais dos municípios 
que não a possuem.(- À Comissão de Meio Ambiente .) 

N° 1 .267/2003, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, solicitando 
seja formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas 
com vistas à pavimentação das vias públicas dos distritos industriais. 

N° 1.268/2003, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, solicitando 
seja formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à 
implantação de rede de água e esgoto nos distritos industriais. (-
Distribuídos à Comissão de Transporte.) 

N° 1.269/2003, do Deputado Rogério Correia, solicitando seja 
formulado apelo à Reitera da UFMG com vistas à manutenção do 
Município de Salinas na 22a Superintendência Regional de Ensino, 
sediada em Montes Claros. (-À Comissão de Educação.) 

N° 1 .270/2003, da Comissão Especial da UEMG, pleiteando seja 
solicitada ao Reitor da UEMG cópia da documentação referente às 
unidades agregadas. 

N° 1.271 /2003, da Comissão Especial da UEMG, pleiteando sejam 
solicitados aos Presidentes das fundações agregadas à UEMG 
relatórios que demonstrem o cumprimento dos dispositivos legais que 
menciona e sugestões de possíveis fontes de financiamento dessa 
Universidade. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

N° 1.272/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando 
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Prefe ito 
Municipal de Belo Horizonte com vistas a que o ensino médio na 
Escola Municipal Prof. Milton Lage seja de responsabilidade do 
Estado. 

N° 1.273/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado 
apelo ao Ministro da Educação com vistas à inclusão da disciplina 
Homeopatia na grade curricular dos cursos que menciona. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.) 

N° 1.274/2003, das Comissões de Defesa do Consumidor e de 
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Transporte, pleiteando sejam solicitadas ao Diretor-Geral do DER-
MG as informações que menciona. 

Da Comissão de Participação Popular, solicitando seja realizado 
fórum técnico para apresentação e discussão do PPAG 2003-2007 e 
do PMDI. (-Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

Da Deputada Maria José Haueisen, solicitando seja realizado fórum 
técnico sobre educação ambiental. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - Registramos a presença, em Plenário, do ex-

Deputado Aílton Vilela. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Depuatdo Wanderley Ávila. 
O Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo 

Aloise, demais membros da Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. 
Trazemos, mais uma vez, à consideração dos nobres integrantes 
desta Assembléia Legislativa e do povo mineiro aqui representado os 
problemas que envolvem os projetos governamentais voltados para a 
bacia hidrográfica do rio São Francisco. 

Sabemos que o tema da transposição voltou à baila. O Presidente 
da República, homem sensível ao sofrimento das populações 
atingidas pela exclusão social , homem do povo, que conheceu 
pessoalmente as agruras da vida nas regiões semi-áridas, onde a 
seca é um flagelo secular, trouxe novamente à pauta dos projetos 
governamentais a solução mágica da transposição das águas. 

Foi formado um grupo de estudo, coordenado pelo Vice-Presidente 
da República, o mineiro José Alencar, encarregado de discutir o 
projeto de transposição das águas do Velho Chico para abastecer as 
populações carentes de alguns dos Estados nordestinos. 

Não temos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 
informações mais precisas sobre essa nova iniciativa do Poder 
Executivo Federal. Sabemos que, diferentemente do Governo anterior, 
que pretendia levar adiante um projeto de transposição elaborado sem 
a participação da sociedade civil e que não tocava na necessidade de 
revitalização do rio São Francisco, o atual Governo tem demonstrado 
sensibilidade política e cautela no tratamento da questão. 

Estivemos, recentemente, na Assembléia Legislativa do Estado de 
Sergipe, para a reativação da CIPE São Francisco, e participamos, em 
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Aracaju , do V Encontro Nacional de Comitês de Bacias 
Hidrográficas. Ouvimos do Vice-Presidente, José Alencar, a garantia 
de trabalhar pela revitalização do rio São Francisco. Ouvimos, 
também , do Ministro Anderson Adauto, em audiência pública em 
Pirapora, que o compromisso do Governo é com a revitalização. 

Mas tão-somente sensibilidade política e cautela não bastam nesse 
caso. As boas intenções que ensejaram o projeto de se levar água do 
São Francisco às regiões semi-áridas do interior do Nordeste 
esbarram num imenso obstáculo: o rio da integração nacional está 
hoje em situação calamitosa. Atacado pela destruição das suas matas 
ciliares, assoreado, poluído pelos esgotos das cidades ribeirint:las e 
com as margens erodidas pelo desmatamento e pela exploração 
irracional do solo, o São Francisco definha, Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas e Srs. Deputados. 

O volume e a vazão das águas reduzem assustadoramente nos 
meses de seca; o peixe desaparece, em razão da destruição das 
lagoas marginais, que são os seus berçários naturais e da poluição do 
leito do rio ; a navegação torna-se quase impraticável, em razão dos 
bancos de areia. O rio , ainda corajosamente correndo em meio a uma 
paisagem degradada, agoniza. E com isso sofre o homem ribeirinho, 
sofre a natureza, sofremos nós, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e 
Srs. Deputados, que temos a responsabilidade de reverter essa 
situação alarmante. 

Como, então, se pode pensar em transpor as águas do São 
Francisco para as distantes regiões interiores do Piauí, do Ceará, do 
Rio Grande do Norte e da Paraíba? Fazemos nossas as palavras do 
Governador de Sergipe, João Alves Filho, que tem repetido que, se 
um nordestino não nega um copo d'água a ninguém, muito menos a 
um irmão, as populações ribeirinhas do São Francisco não podem dar 
aquilo que não têm. Não podem dar a água de um rio que se esgota 
sob o peso das agressões que tem sofrido. 

Ressuscitam os defensores da transposição idéias antigas, de 
meados do século XIX, quando o Imperador Dom Pedro 11 pensou em 
levar água do São Francisco para o interior do Nordeste. Esquecem-
se de que naquele tempo o rio exuberava em reservas aqüíferas, 
ladeado que era por matas intactas. que seguiam o curso de águas 
limpas, a correr por áreas virgens ou escassamente povoadas. Não há 
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que comparar a situação de então com a que temos hoje, quando 
quase 15 milhões de pessoas habitam a bacia do São Francisco, 
quando indústrias e lavouras irrigadas se instalam nas margens do rio , 
quando diariamente os esgotos de dezenas de cidades e povoados 
são lançados no São Francisco e nos seus afluentes. 

Há outras soluções para a região da seca. Uma delas, que 
defendemos, é o Programa Um Milhão de Cisternas, pelo qual a água 
da chuva é retida em pequenos e múltiplos poços, evitando-se a sua 
evaporação. Esse programa age sobre um condicionante decisivo do 
problema da seca: o fato de que, na região do semi-árido, as 
características do solo e as altas temperaturas provocam a 
evapotranspiração, secando as reservas de água. A chuva é 
abundante nos Estados atingidos pela seca; os índices de 
disponibilidade anual de água por pessoa são razoáveis; o problema é 
reter essa água e possibilitar que a ela tenham acesso as pessoas 
que mais necessitam. E essa mesma água da chuva, captada para o 
consumo humano, pode ser utilizada também na produção irrigada de 
alimentos, sem impactar o meio ambiente. São pequenas obras que, 
disseminadas aos milhares e aos milhões, garantirão água para as 
residências , as lavouras e os animais. 

Os técnicos das agências governamentais trazem outras idéias. 
Falam em um projeto de transposição conjunta, que levaria águas do 
rio Tocantins para o São Francisco e deste para os rios temporários 
da região semi-árida nordestina. Ou falam em desviar a água que é 
dispensada quando o reservatório de Sobradinho está cheio, para 
fazê-la chegar às áreas carentes do interior do Nordeste. 

Não acreditamos nessas soluções. Significam, tão-somente, 
maquiar o projeto de transposição, para torná-lo mais atraente aos 
olhos da opinião pública brasileira e internacional. Padecem do 
mesmo equívoco, que é imaginar que se possam utilizar as reservas 
definhantes do São Francisco para abastecer o interior do Nordeste, 
sem atacar de frente o problema principal, que é a urgente 
necessidade de revitalizar o rio e seus afluentes. 

Não nos esqueçamos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dos 
afluentes do grande rio. Está aí o rio das Velhas - talvez o maior em 
volume de água a carrear para o São Francisco - carregando os 
esgotos da Região Metropolitana de Belo Horizonte e de outras 
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cidades para o trecho médio do Velho Chico. Se chegarmos a 
sanear e a revitalizar o rio das Velhas - hoje, um rio abatido pela 
poluição-, teremos dado ao São Francisco um dos maiores presentes 
que poderia receber. 

Abrimos aqui parêntese para cumprimentar a equipe do Projeto 
Manuelzão, cuja coordenação segura do ambientalista Apolo Lisboa 
tem garantido ações efetivas em prol da revitalização socioambiental 
da bacia do rio das Velhas. 

Mas voltemos à questão central deste nosso pronunciamento. O 
projeto de transposição, nas suas mais diversas versões, significa 
retirar água de um rio combalido - que ainda assim serve a 
comunidades ribeirinhas pobres e desassistidas, que corta vastas 
áreas de terras férteis e ainda não aproveitadas e que representa um 
marco na ocupação do interior brasileiro - e levar essa mesma 
preciosa água às regiões situadas a centenas de quilômetros do vale 
do São Francisco. O projeto de transposição, nos moldes que tem 
sido apresentado, ainda que hoje conte, na sua coordenação, com um 
homem sensível e democrático, o Vice-Presidente José Alencar, nada 
mais significa que atacar as sofridas reservas do São Francisco e 
torná-lo definitivamente sem água, sem navegação, sem peixes, sem 
vida. Tudo isso, sem chegar a resolver definitivamente o flagelo da 
seca, porque o volume de água que chegará às regiões semi-áridas 
não será suficiente. Precisamos urgentemente trabalhar para que as 
águas da bacia do São Francisco voltem a ser abundantes e limpas. 

Sr. Presidente, vemos o que a miopia dos projetos técnicos de 
ontem e de hoje não têm permitido enxergar. A seca no semi-árido e a 
degradação da bacia hidrográfica do São Francisco são problemas 
distintos, com soluções distintas. O flagelo da seca pode ser resolvido 
- estamos convictos disso - com a multiplicação de pequenas obras de 
retenção da água que cai sobre a região. A degradação do São 
Francisco e dos seus afluentes, por seu turno, só será resolvida com a 
efetiva implantação do projeto de conservação e revitalização da bacia 
hidrográfica do São Francisco. 

Não há de se ter em relação a essa questão fundamental , que diz 
respeito ao futuro de um dos mais importantes rios do planeta, meias 
palavras. É preciso revitalizar o São Francisco para que continue a 
servir - o que hoje faz debilmente - às populações que habitam os 
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sertões mineiro, baiano, pernambucano, sergipano e alagoano. É 
preciso revitalizar o São Francisco para que possa contribuir para a 
redução dos bolsões de pobreza das regiões por ele cortadas. E é 
preciso garantir às populações carentes do semi-árido a água de que 
tanto necessitam, a partir das reservas existentes na própria região. 
Reservas que estão ali mesmo, providas pela água da chuva que 
verte abundantemente sobre a região , mas precariamente conservada 
e mal distribuída. Um milhão de cisternas é o que o semi-árido 
necessita. 

São essas questões que nos têm levado a militar pela reabilitação 
da Comissão lnterparlamentar de Estudos para o Desenvolvimento 
Sustentável da Bacia do Rio São Francisco - CIPE-São Francisco -, 
fórum parlamentar e técnico, que, na década de 90, teve participação 
importante na busca de soluções para a bacia. Estamos agendando 
reunião da CIPE-São Francisco com o Vice-Presidente José Alencar. 
Nesta oportunidade, queremos sugerir que um membro da CIPE tenha 
assento nas discussões sobre a transposição. 

Acreditamos que a união de esforços em prol do São Francisco não 
pode prescindir da ação de homens e mulheres detentores de 
mandatos parlamentares conquistados nas urnas, envolvidos 
diretamente com as demandas populares, encarregados de produzir e 
aprimorar o conjunto das normas legais que regem o funcionamento 
das unidades da Federação e que podem veicular, no parlamento e 
fora dele, os ditames da vontade popular. 

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)*- Deputado Wanderley 
Ávila, agradeço-lhe a oportunidade de somar-me a V. Exa. nesse 
gesto brilhante de trazer à Casa a discussão de um tema tão 
relevante. Se, por um lado, somos todos sensíveis aos flagelos da 
seca, que aflige não apenas o Nordeste do País, mas também o Norte 
de Minas, não podemos querer, em um passe de mágica, com 
projetos megalomaníacos, sem discutir com as instâncias que tratam 
das questões ambientais, bancar os salvadores da pátria. 

V. Exa. traz uma discussão fundamental. Sou membro da 
microbacia do rio Pará, um dos principais afluentes do São Francisco, 
e somos testemunhas de que esse rio está morrendo nas suas 
nascentes. Será preciso investir recursos em sua cabeceira e em todo 
o seu conjunto, para não se fazer a transposição de um leito seco, 
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provocando novas tragédias ambientais, antes de resolver as que já 
estão instaladas com o perecimento do rio , dia a dia. 
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Parabéns a V . Exa.! Queremos nos somar a V. Exa. e aos demais 
Deputados em uma discussão mais profunda da questão, sob pena de 
Minas Gerais ficar profundamente prejudicada, e, de resto, a natureza 
deste País e todo o ecossistema terrestre. Muito obrigado. 

O Deputado Wanderley Ávila - Agradeço ao Deputado Domingos 
Sá vi o. 

E essa vontade popular, Deputado Domingos Sávio, tem sido firme 
ao declarar: deixem que as águas da bacia do São Francisco 
continuem a correr livremente; não as subtraiam do seu valor maior, 
que é o volume e a vazão que ainda podem ostentar; pelo contrário, 
salvem o São Francisco do estado lamentável em que se encontra, 
para que ele continue a representar, na história e na cultura do povo 
brasileiro, o rio da integração nacional. 

Sr. Presidente, os Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e 
Pernambuco e nós, de Minas Gerais, esperamos que o Presidente da 
República, Luiz Inácio Lula da Silva, não tenha, un1ca e 
exclusivamente, a pessoa do Vice-Presidente da República, José 
Alencar, como um escudo, por ser um homem de conduta ilibada, 
cumpridor de seus deveres, palavras e compromissos políticos, pois a 
posição assegurada pelo Vice-Presidente à população dos Estados 
banhados pelo rio São Francisco e divulgada por toda a imprensa é a 
de que não haverá transposição das águas do São Francisco sem 
haver a revitalização da sua bacia. Acreditamos nisso, porque sempre 
acreditamos nos compromissos de S. Exa. 

Nós, barranqueiros da bacia do São Francisco e das margens do rio 
das Velhas, confiamos na sua pessoa e temos certeza absoluta de 
que não há que se falar em transposição sem haver a recuperação da 
bacia hidrográfica do São Francisco. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos 

Andrada. 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, prezada assistência e telespectadores da TV Assembléia , 
comentarei alguns pronunciamentos proferidos desta tribuna por 
parlamentares desta Casa, com alguma repercussão na imprensa 
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mineira, a respeito do pagamento do auxílio-moradia ao Presidente 
da COPASA. 

Essas questões levantadas representam tentativas de alguns grupos 
ou setores submersos de desestabilizar o trabalho espetacular 
realizado pelo Presidente dessa companhia, que vem recuperando 
esse importante órgão do Governo mineiro e verdadeiro patrimônio do 
Estado. 

Quanto ao auxílio-moradia, duas questões precisam ficar bem 
claras. A técnica utilizada foi de tentar jogar meias verdades e 
informações truncadas e incompletas, para que denúncias. que não se 
sustentam por si mesmas, pudessem ser sustentadas pela confusão e 
pela desinformação. 

Levando-se em consideração a questão da legalidade, o auxílio-
moradia é um expediente presente na COPASA e previsto em seu 
estatuto, no art. 21 , que diz o seguinte: "Os honorários e vantagens 
dos membros da diretoria serão fixados pela assembléia-geral. 
Parágrafo único - Compete à Companhia assegurar aos Diretores. 
enquanto no exercício do cargo, direitos e vantagens atribuídos aos 
empregados da sociedade, exceto quanto a gratificação, aumentos 
salariais e a qüinqüênios." O parecer da Procuradoria-Geral do 
Estado, comentando esse artigo, diz o seguinte: "Logo, em exegese 
mediana do dispositivo estatutário colacionado, tem-se que aos 
Diretores da COPASA, desde que determinado pela própria 
Companhia, é assegurado, enquanto no exercício do cargo, direitos e 
vantagens atribuídos aos empregados da sociedade, excepcionando, 
apenas e tão-somente, gratificações, aumentos salariais e 
qüinqüênios". 

É sabido que o auxílio-moradia, tecnicamente, não se insere no 
conceito de gratificação nem mesmo no de aumento salarial , tratando-
se. em verdade, de ajuda de custo, cuja natureza é indenizatória e 
contingencial. 

Referindo-se à consulta feita pelo Presidente da COPASA a respeito 
do pagamento do auxílio-moradia, o parecer diz: "No caso sob 
consulta, tem-se que a COPASA assegura aos seus empregados o 
auxílio- moradia, que se encontra disciplinado pela Norma de 
Procedimento no 2001-007/2000, constando de seu item 2.1, a 
seguinte conceituação do instituto: ajuda financeira concedida ao 
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empregado que se transferir do domicílio para atender 
necessidades funcionais da COPASA, desde que, por consequencia 
da transferência, venha a pagar diárias de hotel ou aluguel em seu 
novo domicílio". 

Mais adiante, o parecer da Procuradoria diz: "Assim, tenho que se 
afigura legal e legítimo a COPASA estender aos Diretores que 
preencham os requisitos elencados na Norma de Procedimento no 
2001-007/2000 o auxílio-moradia". Está configurado que a questão 
legal está cumprida. O parecer diz de maneira muito clara que aos 
Diretores pode ser concedido o pagamento do auxílio-moradia, porque 
não se trata de gratificação, de aumento salarial ou de qüinqüênio, 
hipóteses que o estatuto veda. 

O parecer e o próprio estatuto deixam bem claro que esse 
expediente pode ser pago, como o foi , devidamente embasado no 
parecer do órgão de consulta máxima do Estado, que é a 
Procuradoria-Geral do Estado, hoje Advocacia-Geral do Estado. 

É importante esclarecer um segundo ponto. A imprensa publicou 
alguns documentos, contendo depósitos na conta do Presidente da 
instituição e também na conta do Diretor-Financeiro, usando o 
expediente de fazer confusão, muito barulho e explicar pouco. 

Na verdade, os valores depositados somam os vencimentos do mês 
com o auxílio-moradia. Porém, tentando confundir, deram a entender 
que a soma total era o valor do auxílio pago. Assim, somando a 
parcela do vencimento com o auxílio-moradia, tentaram passar para o 
leigo, para o cidadão comum, que lê e vê o que está publicado, a 
impressão de que o depósito teria sido feito a mais. O estatuto da 
COPASA prevê que o auxílio-moradia corresponde a uma vez e meia 
o valor da remuneração mensal do gerente, para a cobertura das 
despesas por um período de 24 meses, pagos de uma só vez. Esse é 
o expediente que a COPASA usa. Se pagar mensalmente, como os 
servidores são celetistas, pode-se entender que as parcelas irão se 
incorporar aos salários. Então, para evitar esse tipo de discussão, 
paga-se de uma só vez. Faz-se o cálculo, e o que seria pago mês a 
mês, é pago em cota única. Assim foi feito . O valor, deduzido o 
imposto de renda, varia de um mínimo de R$161 ,53 ao mês para 
gerentes em nível de divisão e distritos até o valor máximo mensal de 
R$685,36 para o cargo de Presidente. Pegou-se esse valor, 
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multiplicou-se por 24 e atingiu-se a cifra de R$16.440.00, que é o 
valor do auxílio em dois anos. 

O mesmo foi feito para o Diretor Financeiro da companhia, o qual 
recebeu R$15.665,00, também a título de auxílio-moradia. Ora, a 
questão do valor está muito clara. A matemática não admite confusão. 
Dois mais dois são quatro. Os números são claros. A nota divulgada 
pela COPASA com os valores e a própria explicação matemática dada 
pela companhia matam o assunto. Nós, da base de Governo e o 
Governo, consideramos a questão legal superada. Se há outros 
entendimentos, outras formas de raciocinar - ninguém é dono da 
verdade - deve-se procurar o Judiciário. Porém, o Governo entende 
que essa maneira de pensar, aprovada pela Procuradoria-Geral do 
Estado, é a correta. Vivemos em um País democrático. Cada um pode 
ter o entendimento que quiser, inclusive o Governo, que tem o seu, 
embasado no estatuto e no parecer da Procuradoria. 

O que está por trás, na verdade, não é a legalidade ou o valor, mas 
tentativas de ataques a um jovem Presidente, funcionário da Receita 
Federal , gabaritado, que foi Presidente da FUNASA, onde fez 
excelente trabalho, e hoje ocupa a Presidência da COPASA, onde 
desenvolve um trabalho arrojado. É preciso trazer números concretos. 
Nos últimos quatro anos, a COPASA era a terceira companhia de 
saneamento do País; hoje, é a oitava. Perdemos posição. O atual 
Governo assumiu a gestão da COPASA com déficit, problemas de 
caixa, dívidas. Hoje, o Presidente pode anunciar que, nos quatro anos 
de gestão do Governador Aécio Neves, a COPASA investirá, em 72°o 
dos municípios mineiros, cerca de R$2.700.000.000,00, o que fará 
com que, no final desse período, a COPASA não volte a ser a terceira , 
mas a primeira companhia do Brasil. Isso incomoda as pessoas, 
sobretudo alguns que, de certa forma, fizeram parte do período de 
decadência da empresa. Não queremos culpar ninguém, mas não 
podemos admitir que essas pessoas atrapalhem o trabalho eficiente 
de um administrador que, seguindo as diretrizes do Governador Aécio 
Neves, vem implantando novo ritmo de gestão na COPASA. 

Nos próximos quatro anos, a COPASA dará um salto, no que se 
refere à coleta de esgoto, de 71 % para 95% dos municípios mineiros. 
Nesse período, o tratamento de esgoto passará de 27°o para 55°o, 
praticamente dobrando o atendimento prestado. Os investimentos 
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totais de R$2.700.000.000,00, sendo R$1 .300.000.000,00 da 
própria COPASA, estão viabilizando internamente esses recursos, e o 
restante, os outros R$1.400.000.000,00 estão sendo captados de 
forma extraordinária em outros setores, em outros órgãos de 
financiamento. 

O trabalho do Presidente da COPASA é eficiente e tem o aplauso de 
tantos quantos torcem para que o Governo de Minas cumpra o seu 
papel de bem servir e de devolver à população, por intermédio de 
bons serviços, aquilo que é arrecadado da própria população, por 
meio de tributos e impostos. 

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Muito obrigado pelo 
aparte. Queremos que a COPASA seja não a terceira em seu setor, 
no Brasil , mas a primeira. O Vale do Aço, onde tenho minha base 
eleitoral , é servido pela COPASA, motivo por que torcemos para que 
essa estatal fique cada vez mais forte. 

Mas não é isso que está em discussão, muito menos a competência 
do Presidente ou do Diretor. O que está em discussão e suscita 
dúvida já foi inclusive motivo de pedido de constituição de comissão, a · 
fim de que possamos proceder a averiguações. Peço ajuda a V. Exa, 
como Secretário da Mesa, para que essa comissão seja formada o 
mais rápido possível. 

Faltou um pouco de democracia por parte do Presidente. Quando o 
Dr. Pedro, Procurador da COPASA, que está lá há anos, deu parecer 
contrário, foi exonerado, tiraram-no do cargo. Democracia não é isso. 
Injustiça também foi feita ao seu advogado, um bom advogado. V. 
Exa. sabe perfeitamente que pode haver entendimentos divergentes. 
Está em discussão não só o parecer do Dr. Pedro. Temos aqui duas 
empresas de consultoria , uma renomada, Dr. Alfredo Oliveira Baracho 
e Danilo Santana, que também concordam que não se deve pagar. 

Isso, conforme V. Exa. disse, é para funcionários transferidos, como 
aconteceu a dois funcionários que vieram de Brasília. Suponhamos 
que amanhã a COPASA faça um concurso no Estado- pode prestá-lo 
qualquer cidadão do Brasil -, e alguém do Amazonas, do Acre, do 
Amapá, seja aprovado. Será que todos, se forem nomeados para Belo 
Horizonte, terão o mesmo direito? Lógico que não. São funcionários 
novos, como esse Diretor e esse Presidente. Isso é tão complicado 
que a própria Advocacia do Estado foi consultada no dia 8 de julho e 
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só agora a resposta foi dada. Até o Advogado-Geral tem dúvidas a 
respeito. A melhor maneira de resolver a situação e parar com o bate-
boca é esta Mesa e toda esta Casa permitirem que a comissão 
proceda às averiguações. 

Torcemos para que a COPASA dê certo, torcemos para o 
Presidente e o Diretor, mas queremos também que o dinheiro público 
seja respeitado. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Está sendo respeitado, com 
certeza. Aliás, o parecer da Procuradoria não deixa dúvida nenhuma. 
O parecer conclui dizendo que "assim, se afigura legal e legítimo a 
COPASA estender aos diretores o pagamento". A Procuradoria não vê 
dúvida nenhuma e conclui pela legalidade, e o estatuto, no seu art. 21 , 
diz: "Compete à Companhia assegurar aos Diretores ... ". O texto está 
muito claro. Está se tentando levantar uma dúvida onde não há. 
Ninguém é obrigado a pensar da mesma maneira. Quem não pensa 
da mesma forma pode procurar o Judiciário, que existe para dirimir as 
dúvidas. 

Dessa forma, queremos encerrar nossas palavras, dizendo que a 
total transparência prevalece. 

Como advogado, tenho convicção de que o serviço público e os 
cargos inerentes ao primeiro, segundo e terceiro escalão são, em 
geral, de confiança. Só será Consultor Jurídico quem for da confiança 
da Presidência. Confiança é questão de foro íntimo. 

Ele precisa entender que 16 anos não lhe dão estabilidade no cargo. 
Não é dono do cargo. Pode ser demitido- como foi - pelo Presidente, 
no uso de sua autoridade, discernimento, competência legal e 
constitucional. Assim o fez para que houvesse Diretores e assessores 
pensando da mesma forma. Não é possível trabalhar em empresa 
onde os Diretores não se entendem quanto ao conjunto de ações. 
Dentro da liberdade que o regime democrático lhe dá, por meio da 
Constituição, está montando equipe de assessores de sua confiança e 
do Governador do Estado. Está caminhando democraticamente, 
trilhando os rumos da eficiência, do trabalho e da legalidade. 
Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago. 
O Deputado Arlen Santiago* - Quanto ao tema abordado pelo 
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Deputado Antônio Carlos Andrada, direi quem é Mauro Ricardo 
Machado Costa, atual Presidente da COPASA. Ele é administrador de 
empresas, formado pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, com 
pós-graduação em Administração Pública pela Fundação Getúlio 
Vargas de Brasília. 

De 1983 a 1985, foi Chefe da Sessão de Análise da Administração 
Direta do Ministério da Fazenda, na Secretaria de Controle Interno. De 
1985 a 1988, foi Chefe de Serviço de Orçamento do Ministério da 
Fazenda, na Secretaria da Administração-Geral. De 1988 a 1991 , foi 
Coordenador de Orçamento do mesmo Ministério da Fazenda. De 
1991 a 1992, foi Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças do 
Ministério da Fazenda. De 1992 a 1993, foi Coordenador-Geral de 
Programação e Logística do Ministério da Fazenda, na Secretaria da 
Receita Federal. De 1993 a 1995, foi Secretário de Administração-
Geral e Secretário Executivo do Ministério do Bem-Estar Social. De 
1995 a 1996, foi Subsecretário de Planejamento e Orçamento do 
Ministério de Planejamento e Orçamento. De 1996 a 1999, foi 
Superintendente da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA -, ligada ao 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. De 1999 a 2002, 
foi Presidente da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA. Nesse 
cargo, prestou relevantes serviços a Minas Gerais. Na área mineira da 
SUDENE, foram aplicados pela FUNASA, a fundo perdido em Minas 
Gerais, R$134.283.000,00. Quem era o Presidente? Mauro Ricardo 
Machado Costa. Mais de 300 municípios mineiros foram beneficiados 
com abastecimento de água, esgotamento sanitário, melhorias 
sanitárias domiciliares e tratamento de resíduos sólidos. 

Não é verdade quando se fala que veio de Brasília, sem conhecer os 
problemas mineiros, visto que, só na direção da FUNASA, conseguiu 
aplicar, no Governo passado, quase R$150.000.000,00 no Estado. 

Além disso, o Governo Aécio Neves está realizando audacioso plano 
de investimentos. A COPASA, nos últimos quatro anos, investiu 
R$700.000.000,00 no Estado. Hoje, com a captação de recursos no 
BNDES e no UNIBANCO, existem R$1 .1 00.000.000,00 em 
debêntures, conseguidos pelo seu atual Presidente. 

O cargo de Superintendente Jurídico, de recrutamento restrito, era 
ocupado há 16 anos pelo Dr. Pedro Scapolatempore. Como a atual 
administração não quis fazer mudança, continua vago. Conforme o 

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



106 
estatuto da COPASA, a criação ou extinção de cargos é de 
competência do Presidente, que decidiu criar o cargo de Consultor 
Jurídico, preenchido pelo Dr. Vicente Lima, que trabalhou durante 
vários anos na TELEMIG. 

Estão fazendo tempestade em copo de água. O plano de 
investimentos da instituição já foi detalhado tecnicamente. As 
concessões - que serão mais de 1 00 até 2005 - obedecem a alguns 
critérios, como a aprovação da lei pela Câmara e os limites de 
negociação com os detentores da concessão, ou seja, as Prefeituras. 
Portanto, a instituição está sendo organizada, melhorada. Parecia 
difícil conseguir isso, mas o Mauro Ricardo tem agido de forma 
correta. A questão já foi bem esclarecida pela Procuradoria, órgão 
máximo de representação jurídica de Minas, que, em seu relatório, 
caracterizou a situação como amplamente legal. Se alguém ainda tiver 
dúvidas só há uma saída: a via jurídica. 

Esse jovem, de currículo invejável, funcionário público federal 
concursado, que ocupou cargos de confiança no Governo, está se 
saindo extremamente bem. Ajudou o Governo passado a montar o · 
Projeto Alvorada, que investiu em nosso Estado o que nunca havia 
sido investido pela FUNASA. Não podemos ficar calados diante de 
uma questão de foro interno da COPASA. O seu estatuto é claro: a 
Superintendência Jurídica está vaga. Terá de ser ocupada por um 
funcionário da instituição. Em algum momento, o Presidente indicará a 
pessoa para ocupar o cargo. No entanto, neste momento, dentro do 
estatuto, optou por criar o cargo de Consultor Jurídico, por meio do 
qual irá abalizar-se. Por exemplo, se você ocupa um cargo, 
respondendo por ele junto ao Tribunal de Contas ou ao Ministério 
Público, a assessoria jurídica tem de ser da sua total confiança. Se o 
melhor advogado do mundo não for da confiança de quem detém o 
poder corre o risco de não permanecer no cargo. 

O Mauro Ricardo conhece bem Minas Gerais, porque, através da 
sua gestão na FUNASA, foram aplicados quase R$150.000.000,00 na 
cidade mais pobre do Estado. Ele podia ter optado por outros cargos 
importantes, já que foi convidado para ocupar, por exemplo, a 
Secretaria da Fazenda da Paraíba. 

O Governador Aécio Neves tem o desafio de retomar o crescimento. 
Por intermédio da COPASA, veremos que os municípios mineiros 
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terão R$2.700.000.000,00 de investimentos, com quase 
R$1.000.000.000,00 em obra. É lógico que isso pode incomodar muita 
gente. 

O Deputado Gil Pereira (em aparte) - Venho corroborar o 
pensamento de V. Exa. e do Deputado Antônio Carlos Andrada. O Dr. 
Mauro Ricardo tem feito ótima gestão à frente da COPASA. Neste 
início de administração, precisa organizar a casa e principalmente 
capitalizá-la. Como salientado, o importante, nesse primeiro momento, 
foi a mobilização que fez para arrumar recursos na Caixa Econômica 
Federal e em outros Bancos nacionais. Hoje, a COPASA pode gastar 
R$1 .1 00.000.000,00 em projetos no ano de 2004. 

Quanto ao outro aspecto, como o Procurador-Geral do Estado -
pessoa de capacidade jurídica indiscutível - deu seu parecer, a 
questão agora passa pelo crivo da justiça. Não tenho dúvidas de que 
ganhará o processo. 

Enalteço a direção da COPASA. O Governador Aécio Neves acertou 
na escolha do Dr. Mauro Ricardo, embora, nós, mineiros, não 
estejamos acostumados com isso, por não se tratar de um "político", e 
sim de um técnico. O fato é que conseguiu alavancar recursos 
vultosos no orçamento de investimentos da COPASA neste ano. Para 
se ter idéia, para 2004, estão previstos R$2.000.000.000,00 no 
orçamento do Ministério do Meio Ambiente e R$2.300.000.00,00 no 
orçamento Ministério dos Transportes, para serem aplicados em todo 
o País. E a COPASA consegue R$1 .1 00.000.000,000 para investir em 
saneamento básico e tratamento de água no nosso Estado. Os 
mineiros podem ficar despreocupados, porque a COPASA tem 
manifestado apreço a todos os cidadãos, especialmente aos da nossa 
região do Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha. Não tenho 
dúvidas de que a atual gestão será emblemática. A empresa ocupou o 
terceiro lugar, caiu para o oitavo, e agora, com a força do Aécio Neves 
e dessa diretoria da COPASA, atingirá o primeiro lugar até o final 
deste mandato do Governador. Obrigado. 

O Deputado Célio Moreira (em aparte)' - Parabenizando V. Exa. , 
afirmo que o Dr. Mauro Ricardo, Presidente da COPASA, é pessoa 
muito competente, e quer, de fato, tornar a empresa a primeira do 
Brasil no setor. Sabemos dos seus recursos orçamentários, da ordem 
de R$1 .1 00.000.000,000, e acreditamos que Minas terá água e esgoto 
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tratados. O trabalho vem sendo conduzido de maneira séria. 

Solidarizo-me com V. Exa. e com o Deputado Antônio Andrade. 
Ressalto a competência do Presidente da COPASA e as boas 
propostas apresentadas para o Estado, de levar água e tratar o 
esgoto. 

Assim, teremos mais saúde e contaremos com um administrador 
que sabe do que o Estado precisa. 

O Deputado Arlen Santiago*- Agradeço o aparte. A COPASA está 
comprando carros da FIAT. Pasmem, senhores! A média de idade da 
frota dos carros da COPASA é de 12 anos. Imaginem, gastam-se 
R$4.500.000,00 por ano com manutenção. Gasta-se mais que se 
comprassem carros novos. Agora, comprarão 800 novos carros da 
FIAT. 

Todas as licitações da COPASA estão na Internet. Já se utilizou 
também a licitação de pregão. Há mais de 600 escritórios da COPASA 
e só 150 possuíam computador, com média de idade de 8 anos. 
Agora, compram-se 1.700 computadores para que a estatal entre na 
era da informática. A modalidade de licitação foi o pregão. As firmas 
que queriam vender foram para a empresa. O preço inicial do pregão 
caiu em R$1.1 00.000,00, para a compra de 1.700 computadores. 

Há o choque de gestão. Sr. Mauro Ricardo, Minas Gerais confia em 
você. 

*-Sem revisão do orador. 
Questões de Ordem 

O Deputado Célio Moreira - A Presidência desta Casa contratou o 
Prof. Paulo Neves de Carvalho para fazer levantamento, muito 
divulgado pela mídia, sobre os altos salários dos servidores desta 
Casa. Apresento requerimento solicitando cópia do parecer do Prof. 
Paulo Neves. De acordo com o art. 46 do Regimento Interno, quero 
obter essas informações para esclarecer aos meus eleitores as 
indagações. Não tenho informação a respeito desse relatório. Espero 
contar com a aprovação do requerimento. Sr. Presidente, já estamos 
na 2a Parte da reunião. Não temos quórum suficiente. Solicito a V. 
Exa. que encerre a reunião. 

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

O Deputado Fábio Avelar - Quero esclarecer uma questão. Pedi 
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O nosso Líder, Deputado Antônio Andrade, manifestou-se sobre a 
COPASA. Então , nós, Deputados, que trouxemos esse assunto, 
temos a obrigação de esclarecê-lo. 

Há mal-entendido. Ninguém é contra o Dr. Mauro Ricardo, 
Presidente da COPASA. Pelo contrário , possui currículo invejável e 
grande folha de serviços prestados ao Brasil e a Minas Gerais. Tive 
oportunidade de assistir à palestra proferida por ele, que apresentou 
magnífico plano para a COPASA. 

Acredito que tanto o nosso Líder quanto o Líder da Bancada do PTB 
não entenderam a situação. Trouxemos a esta Casa uma denúncia 
que chegou ao nosso gabinete. 

Sou funcionário da COPASA há 30 anos e recebi documento 
assinado por sindicatos da COPASA apresentando denúncia e 
entendendo ser irregular a medida adotada pelo Presidente. Como 
Deputado da base de Governo, acredito que a opinião pública merece 
esclarecimentos. Segundo o Líder, a medida é legal; entretanto outros 
a consideram ilegal. 

Senti-me injustiçado. Não tenho intenção de zelar pela transparência 
do Governo porque conheço a lealdade, a competência e a lisura de 
Aécio Neves. Devemos esclarecer o fato levantado por sindicalistas. 
Não podemos tapar o assunto com a competência do Dr. Mauro. Pode 
ter havido equívoco. Estranhamos o fato de o Departamento Jurídico 
da companhia não ser ouvido. O assunto foi debatido, questionado e 
causou dúvidas no Conselho de Administração da COPASA, o qual 
deveria ser ouvido. Não se trata de intenção de conturbar o Governo. 
Torcemos por que o Dr. Mauro e equipe façam boa administração. 
Represento a voz de quase 1 O mil funcionários , que estão com a 
pergunta no ar. Não tenho nada contra o Dr. Mauro, pelo contrário, 
considero-o competentíssimo em saneamento. Não podemos misturar 
os assuntos, e a denúncia merece resposta. 

Recebi hoje, em meu gabinete, líderes sindicais da COPASA 
pedindo minha intervenção junto ao Líder e ao Governo e audiência 
para esclarecer a situação. Obrigado. 

O Deputado Célio Moreira - Presidente, para esta parte da reunião, 
o quórum é de 39 Deputados. Portanto, peço que encerre, de plano, a 
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reunião. 

O Sr. Presidente - Não estamos em processo de votação. 
O Deputado Célio Moreira - Peço, então, a verificação de quórum, já 

que a questão de ordem foi solicitada antes de V. Exa. conceder a 
palavra ao Deputado Fábio Avelar. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Faz a 
chamada.) . 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada seis Deputados. 
Portanto, não há quórum para a continuação dos trabalhos. 

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

Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 3, às 14 horas, 
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição anterior.) . Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 52/2003, EM 14/8/2003 
Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

José Henrique, José Milton e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este 
ao Deputado Fábio Avelar, por indicação da Liderança do BPSP), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental , o 
Presidente "ad hoc", Deputado José Milton. declara aberta a reunião e 
informa que não há ata a ser lida, por se trata da primeira reunião , 
destinada a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e designar relator 
no 1 o turno. A seguir, determina a distribuição das cédulas de votação. 
devidamente rubricadas, e convida o Deputado José Henrique para 
atuar como escrutinador. Realizada a votação, o escrutinador anuncia 
o seguinte resultado: para Presidente, foi eleito o Deputado José 
Henrique, e , para Vice-Presidente, o Deputado Zé Maia, ambos com 
três votos. Após, o Presidente "ad hoc" declara empossado o 
Deputado José Henrique, a quem passa a Presidência. O Deputado 
José Henrique agradece a escolha de seu nome e designa o 
Deputado José Milton para relatar a Proposta de Emenda à 
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Constituição no 52/2003 no 1 o turno. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares. 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2003. 
José Henrique, Presidente- Fábio Avelar- Biel Rocha- Zé Maia. 

ATA DA sa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM 

22/8/2003 
Às 9 horas, comparecem no Auditório do Hotel Canoeiros, em 

Pirapora os Deputados Gil Pereira, Adalclever Lopes e Sidinho do 
Ferrotaco, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, 
também, os Deputados Alberto Pinto Coelho, Carlos Pimenta e 
Wanderley Ávila . Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Gil Pereira, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Adalclever Lopes, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a debater a atual situação da 
Companhia de Navegação do São Francisco - FRANAVE. A 
Presidência registra a presença dos Srs. Anderson Adauto, Ministro 
dos Transportes; Romeu Queiroz, Presidente da Comissão de 
Transportes da Câmara Federal ; Athos Avelino e Isaías Silvestre, 
Deputados Federais; Robson Nappier Borcio, Chefe de Gabinete da 
Secretaria de Transportes; Leônidas Gregório, Prefeito Municipal de 
Pirapora; Dênio Maros Simões, Presidente da AMMESF; José Alex 
Botelho de Oliva, Secretário de Transportes Aquaviários do Ministério 
dos Transportes; Lúcio Barreto, Presidente da FRANAVE; Wallen 
Alexandre Medrado, Diretor-Geral do IDENE; lldemar Cordeiro, 
Presidente da Câmara Municipal de Pirapora; Clementino Coelho, 
Diretor da CODEVAF; lndalécio Garcia, Presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Pirapora; Paulo Guedes, Coordenador 
Estadual do DNOCS; Marcelo Bittencourt, Comandante Fluvial do São 
Francisco; Edson Ferreira Dantas, Diretor da Empresa Caramuru ; 
Elísio Moreira, Diretor da Empresa Docaô; Haroldo Bandeira. Prefeito 
Municipal de Manga; José Humbero Borato, Superintendente da 
Hidrovia do São Francisco; Francisco Além , Gerente de Hidrovias do 
DNIT; Carlos Cotta, Diretor Financeiro do DNIT, os quais são 
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convidados a tomar assento à mesa. A Presidência tece suas 
considerações iniciais e concede a palavra ao Deputado Wanderley 
Ávila, também autor do requerimento que deu origem ao debate, para 
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos 
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2003. 
Gil Pereira, Presidente - Adalclever Lopes - Sidinho do Ferrotaco. 

ATA DA 17a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 27/8/2003 

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Adalclever Lopes, Ana Maria Resende, Dalmo Ribeiro Silva, Leonídio 
Bouças e Weliton Prado, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental , o Presidente, Deputado Adalclever 
Lopes, 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 informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e solicita 
ao Deputado Leonídio Bouças que proceda à leitura de ofícios da 
Diretora da Escola Estadual Cordovil Pinto Coelho de Manhuaçu , 
solicitando informações sobre a situação dos atuais Diretores quanto 
ao apostilamento e a derrubada do veto que prejudica a obtenção 
desse benefício; ofício do Secretário de Cultura, informando sobre a 
situação das sucursais da Biblioteca Luiz de Bessa; ofício do 
Presidente da Câmara Municipal de Governador Valadares, 
encaminhando cópia de denúncia contra a Vice-Diretora da Escola 
Estadual Nelson de Sena; da Consultoria Temática desta Casa. 
encaminhando relatório sobre a visita da Comissão e de outros 
parlamentares à Secretária da Educação, para tratar da Resolução n° 
428/2003. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, no 1 o 
turno, o parecer pela aprovação do Projeto de Lei no 57/2003 na forma 

L--------0 ---------1 



113 
do Substitutivo no 2 (relator: Deputado Leonídio Bouças). O 
Deputado Leonído Bouças retira-se do local da reunião. Passa-se à 2a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s 
1.175, 1.189, 1.193, 1.209, 1.210 e 1.213/2003, e é rejeitado o 
Requerimento no 1.181/2003, com voto contrário do Deputado Weliton 
Prado. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a 
votação, é aprovado requerimento do Deputado Adalclever Lopes, 
solicitando a realização de reunião conjunta com a Comissão de 
Segurança Pública para discutir o roubo de peças de arte sacra no 
Estado. O Presidente informa que a Bancada do PMDB apresentou 
requerimento solicitando a realização de reunião para debater a 
Resolução no 428 da Secretaria da Educação e delibera que, caso o 
relatório da visita da Comissão à Secretária da Educação não 
satisfaça os membros da referida Bancada, o requerimento será 
submetido à apreciação da Comissão. Cumprida a finalidade da 
reunião , o Presidente agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Ana Maria Resende - Dalmo Ribeiro 

Silva - Leonídio Bou_s:as. _ 
ATA DA 1a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE 

LEI N° 15.580, EM 27/8/2003 
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Marília Campos e Sebastião Helvécio (substituindo 
este ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por indicação da Liderança do 
BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental , o Presidente "ad hoc", Deputado Ermano Batista, declara 
aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da 
primeira reunião da Comissão, a qual se destina a eleger o Presidente 
e o Vice- Presidente e a designar o relator. Ato contínuo, determina a 
distribuição das cédulas de votação. Apurados os votos, são eleitos 
Presidente e Vice- Presidente, respectivamente, os Deputados 
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Ermano Batista e Chico Simões. Logo após, o Presidente "ad hoc" 
passa a direção dos trabalhos ao Deputado Sebastião Helvécio, que 
dá posse ao Presidente eleito e retorna a este a direção dos trabalhos. 
Em seguida, o Presidente designa relator da matéria o Deputado 
Sebastião Helvécio. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, informa que a próxima 
reunião, para apreciar o parecer do relator, será convocada por meio 
de edital , determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões - Jayro Lessa -

Sebastião Helvécio. 
ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE 

LEI N° 15.585, EM 28/8/2003 
Às 1 Oh15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados, 

Maria José Haueisen, Domingos Sávio, Arlen Santiago, Márcio 
Passos e José Henrique, membros da supracitada Comissão. Está 
presente, também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número 
regimental , a Presidente "ad hoc", Deputada Maria José Haueisen, 
declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida por se 
tratar de primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a 
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a 
designar o relator; a seguir, determina a distribuição das cédulas de 
votação aos membros da Comissão e convida o Deputado Márcio 
Passos para atuar como escrutinador, que, após computar os votos, 
anuncia que os Deputados Domingos Sávio e Márcio Passos tiveram 
cinco votos para Presidente e Vice-Presidente respectivamente. A 
Presidente "ad hoc" empossa o Presidente, a quem passa a direção 
dos trabalhos. O Presidente eleito profere palavras de agradecimento, 
empossa o Vice-Presidente e acusa o recebimento do requerimento 
de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita a 
realização de audiência pública da Comissão, com a presença do 
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, para debater as 
razões do Veto Total a Proposição de Lei no 15.585. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
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trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Maria José Haueisen - José Henrique 

-Antônio Carlos Andrada. 
ATA DA 17a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 28/8/2003 
Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Carlos Pimenta e Leonardo 
Quintão, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental , o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a obter, 
dos signatários do ofício n° 21 /2003, de 15 de agosto último -
Diretores e Conselheiros da Fundação Santarritense de Saúde e 
Assistência Social -FFSSAS- entidade mantenedora do Hospital 
Antônio Moreira da Costa, situado em Santa Rita do Sapucaí, 
esclarecimentos sobre os acontencimentos relavantes que estão 
gerando intranquilidade para aquela instituição e seus dirigentes. A 
Presidência concede a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, para 
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos 
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 02 de setembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -

Leonardo Quintão. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 138/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em foco 
torna obrigatória a manutenção de profissional treinado em primeiros 
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socorros nos eventos do Estado. A proposição é oriunda do Projeto 
de Lei no 1 .653/2001 , desarquivado a pedido do autor. 

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Posteriormente, foi a proposição apreciada pela Comissão de 
Saúde, que opinou por sua aprovação. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão, para ser analisada nos 
lindes de sua competência. 

Fundamentação 
A proposição que ora analisamos visa determinar que nos eventos 

públicos realizados sob a responsabilidade do Estado seja mantida a 
presença de profissional treinado em primeiros socorros, para 
atendimento médico preliminar de pessoa do público que venha a 
necessitar desse cuidado. 

Estatui , ainda, a proposição que caberá ao Poder Executivo verificar, 
em função do número previsto de pessoas, do local e do tipo de 
evento a ser realizado, a necessidade da presença dos referidos 
profissionais. 

As Comissões de Constituição e Justiça e Saúde promoveram 
acurada análise da matéria. Nessa oportunidade os aspectos legais e 
constitucionais foram largamente abordados, não se vislumbrando 
qualquer óbice à tramitação da proposição. 

A Comissão de Saúde, ao analisar a proposição quanto ao mérito, 
concluiu que a matéria está em consonância com o disposto na 
legislação aplicável ao caso, a saber, o inciso 111 do art. 17 do Código 
de Saúde do Estado de Minas Gerais, estabelecido pela Lei no 13.817, 
de 1999. 

Emerge da leitura do projeto em apreço o seu objetivo básico: dotar 
os grandes eventos realizados sob a responsabilidade do Estado da 
presença obrigatória de profissional treinado em primeiros socorros, o 
que se nos afigura completamente razoável , visto que, em eventos 
que atraem grande público, há sempre possibilidade de que alguém 
passe mal ou de que ocorram acidentes. 

Sob o aspecto financeiro-orçamentário, seara desta Comissão, as 
despesas decorrentes das medidas preconizadas pela proposição, 
além de serem de custo irrelevante para o erário, correrão por conta 
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Objetivando aprimorar a técnica legislativa, porquanto o § 1 o do art. 
1 o conflitua com o "caput" desse artigo, oferecemos emenda na parte 
conclusiva deste parecer. 

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

138/2003 no 1 o turno, com a Emenda no 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 

Suprima-se o § 1 o do art. 1°, transformando-se o § 2° em parágrafo 
único. 

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Marília Campos, relatora - José 

Henrique - Sebastião Helvécio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 225/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Pastor George, a proposição de lei em · 
epígrafe estabelece condição para empresas de transportes coletivos 
intermunicipais. 

Distribuído o projeto à Comissão de Constituição e Justiça, esta 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as 
Emendas n°s 1 a 3, que apresentou. 

Em seguida, foi a proposição encaminhada à Comissão de 
Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que opinou por sua 
aprovação com as Emendas n°s 1 a 3. 

Em observância do art. 188, c/c o art. 102, VIl, do Regimento 
Interno, cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer. 

Fundamentação 
A proposição em análise dispõe que os veículos de transporte 

coletivo intermunicipal disporão de aparelho de radiotransmissão ou 
telefone celular para uso em situações de emergência. Os ônibus que 
circulam na Região Metropolitana ficam isentos dessa exigência. 

A proposição em tela encontra respaldo nos mandamentos 
constitucionais e legais, porquanto, conforme preceitua a Constituição 
Estadual, compete ao Estado, através da administração indireta, e ao 
particular delegado assegurar, na prestação de serviços públicos, 
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além de eficiência e segurança, os direitos do usuano. Esses 
direitos também constam do Decreto no 2.521, de 20/3/98, que 
regulamenta a Lei Federal no 8.987, de 1995, que dispõe sobre a 
exploração de serviços de transporte rodoviário intermunicipal 
mediante concessão. 

A matéria foi amplamente analisada pelas Comissões que nos 
antecederam, sendo que a Comissão de Constituição e Justiça 
apresentou três emendas. A Emenda no 3 suprime o art. 3° do projeto, 
que trata da aplicação de multa na hipótese de haver descumprimento 
da futura lei. Entendemos que, nesse caso, deve haver sanção, por 
isso estamos apresentando a Subemenda n° 1 à Emenda n° 3 , 
instituindo a UFEMG como unidade de referência para cálculo de 
multa. 

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, não haverá 
impacto sobre o erário, pois os custos da execução do disposto na 
futura lei , além de serem irrelevantes. reca1rao sobre as 
concessionárias do serviço público de transporte. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

225/2003 no 1 o turno, com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e a Subemenda n° 1 à Emenda no 3, a seguir 
apresentada; e pela rejeição da Emenda no 3. 

SUBEMENDA No 1 À EMENDA N° 3 
Dê-se ao art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita as 

concessionárias a multa de 1.000 (mil) Unidades Fiscais do Estado de 
Minas Gerais- UFEMGs.". 

Sala das Comissões. 3 de setembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Marília 

Campos - Sebastião Helvécio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 273/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 273/2003, do Deputado Paulo Piau, "institui a 
Política Estadual do Cooperativismo". 

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

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

Fundamentação 
Constam do projeto normas que estabelecem diretrizes de condução 

política do cooperativismo, de tratamento tributário e creditício 
especial e de instituição e organização do Conselho Estadual do 
Cooperativismo. 

O projeto foi reformulado pela Comissão de Constituição e Justiça, 
que sanou, em boa hora, os vícios jurídicos que apresentava; porém, 
permaneceu a idéia original da proposição, que merece os aplausos 
desta Comissão. 

Há muito o arcabouço jurídico estadual carecia de uma iniciativa 
dessa natureza. Incentivar o desenvolvimento e a organização das 
cooperativas mineiras é um imperativo da ordem econômica e social. 
Afinal , as cooperativas são um dos mais eficazes instrumentos de 
geração de emprego e renda, que é hoje, provavelmente, a mais 
urgente demanda social. 

O projeto alcança, de maneira completa, o seu objetivo central. 
Entre outras disposições, confere competência ao poder público para 
fornecer assistência técnica, educativa e financeira às cooperativas. 
Fixa, ainda, a obrigação de se criar fundo de incentivo às 
cooperativas, bem como o Conselho Estadual do Cooperativismo. Os 
lineamentos gerais do Conselho já estão traçados no texto. 

Ademais, o cooperativismo passa também a integrar o conteúdo dos 
currículos das escolas do ensino médio estadual. Ressalte-se, ainda, 
a preocupação em se criarem normas básicas de organização das 
cooperativas, tudo em estreita sintonia com o que dispõe a legislação 
federal que trata da matéria. 

Por outro lado, fica reafirmado o direito de os servidores públicos 
civis e militares, ativos e inativos, e os pensionistas optarem por 
receber sua remuneração ou provento por intermédio das 
cooperativas de crédito a que sejam filiados , garantindo-se ainda o 
direito de as cooperativas promoverem desconto em folha de 
pagamento de débitos e contribuições a seu favor. Em todos os casos, 
exige-se a anuência do filiado . Finalmente, permite-se que as 
cooperativas, mediante celebração de contrato com o Estado, 
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arrecadem, em nome da administração fazendária, impostos, taxas 
e demais tributos estaduais. 

Como se pode ver, o projeto em exame impulsiona a atividade 
cooperativista no Estado, merecendo, portanto, a irrestrita adesão 
desta Comissão, observados os ajustes técnico-jurídicos propostos 
pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei n° 

273/2003 na forma do Substitutivo no 1 , apresentado pela Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente e relator - Chico Simões - Dalmo 

Ribeiro Silva - Leonardo Quintão. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 370/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo , o projeto de lei em tela, 
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 1.610/2001 , 
institui o Sistema de Número Fechado para as unidades prisionais e 
dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 27/3/2003, foi o projeto 
distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria com 
as Emendas n°s 1 a 5. A seguir, foi examinado pela Comissão de 
Segurança Pública, que opinou por sua aprovação na forma do 
Substitutivo no 1 , que apresentou. 

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos 
termos regimentais . 

Fundamentação 
O Sistema de Número Fechado de Presos que se pretende instituir 

nas unidades prisionais tem como escopo impedir que presos 
condenados ou provisórios sejam encarcerados onde já não existe 
espaço físico. 

A iniciativa objetiva também fazer com que o poder público defina 
semestralmente o número máximo de internos nas unidades 
penitenciárias estaduais, ficando obrigado a construir outros imóveis 
ou a adaptar os já existentes para receberem os presos excedentes, 
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sentenciados ou provisórios. 

A superpopulação carcerária é a causa principal para os inúmeros 
motins, fugas e atos de violência que ocorrem freqüentemente no 
País. O preso que se encontra nesse ambiente tem sua dignidade 
pessoal, integridade física e individualidade totalmente 
desrespeitadas, o que torna praticamente impossível sua recuperação 
e ressocialização. 

A nosso ver, a proposta visa a estabelecer princípios mínimos de 
tratamento que todo ser humano merece. Além disso, a unidade 
prisional com número de internos compatível com sua capacidade 
será um importante meio para facilitar a disciplina e a segurança 
internas. 

A proposta merece, portanto, todo o nosso apoio e está consonante 
com a política de segurança pública do Governo do Estado, de 
ampliação de vagas, afastamento de policiais e criação da Guarda 
Penitenciária. 

As Comissões que nos precederam aprimoraram tecnicamente o 
projeto, o que se deu através do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Segurança Pública. 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário , haverá vultoso dispêndio 
de recursos públicos para a construção das unidades prisionais. A Lei 
de Responsabilidade Fiscal determina, em seus arts. 15 a 17, que a 
geração de despesa pública será acompanhada de estimativa do 
impacto orçamentário-financeiro no exercício que entrar em vigor a 
ação e nos dois subseqüentes, bem como de declaração do 
ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e 
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias. 

Por tais motivos, apresentamos a Emenda n° 6 ao Substitutivo n° 1. 
Conclusão 

Por todo o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
370/03, no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Segurança Pública, com a seguinte Emenda no 6 e pela rejeição das 
Emendas n°s 1 a 5, da Comissão de Constituição e Justiça. 

EMENDA N° 6 
Acrescente-se o seguinte art. 5°, renumerando-se os demais: 
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"Art. 5° - As despesas orçamentárias para cumprimento desta lei 

obedecerão às exigências do art. 16 da Lei Complementar no 101 , de 
4/5/2000.". 

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Gil Pereira, relator - José Henrique -

Marília Campos - Sebastião Hélvecio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 545/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Chico Simões, a proposição em análise 
dispõe sobre apoio técnico e financeiro a municípios. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu por 
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do 
Substitutivo n° 1, por ela apresentado. Em seguida, a Comissão de 
Saúde opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo 
apresentado pela Comissão anterior. 

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer. 
Fundamentação 

O projeto de lei em tela determina que a Secretaria da Saúde preste 
apoio técnico e financeiro aos municípios, bem como execute 
supletivamente ações e serviços de saúde, em consonância com o 
disposto na Lei Federal no 8.080, de 1990, que institui a Lei Orgânica 
da Saúde. Para isso, propõe que a Secretaria da Saúde viabilize a 
implantação de equipes do Programa de Saúde da Família - PSF -
nos municípios com população inferior a 1 O mil habitantes, pela 
disponibilização de profissionais de nível superior, ocupantes de cargo 
público efetivo, e ofereça curso de capacitação a esses profissionais. 

Atendendo ao espírito de consolidação legislativa e considerando 
que as medidas propostas estão previstas no âmbito do Poder 
Executivo Estadual, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou 
o Substitutivo no 1, incorporando as inovações do projeto ao Código 
de Saúde do Estado, instituído pela Lei no 13.317, de 24/9/99. 

No aspecto financeiro-orçamentário , verifica-se que a Lei 
Orçamentária para o presente exercício prevê, mediante o Fundo 
Estadual de Saúde - FES -, a destinação de R$ 11.543.996,00 à 
implantação do Programa de Saúde da Família e Agentes 
Comunitários de Saúde. Conforme disposto na lei orçamentária, tais 
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recursos são destinados a aumentar a cobertura dos serviços de 
saúde em parceria com os municípios, priorizando a atenção primária, 
com o objetivo de atingir a eqüidade e integralidade na atenção à 
saúde por meio de equipes interdisciplinares. A mesma lei 
orçamentária estabelece a meta de atendimento a 7.370.000 pessoas 
com a utilização desses recursos. 

Dessa forma, constatamos não haver impedimento orçamentário ao 
cumprimento dos objetivos propostos pelo projeto de lei em análise. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

545/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Marília 

Campos - Sebastião Helvécio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 631 /2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa a 
alterar dispositivo da Lei n° 14.134, de 29/12/2001 , que autoriza o 
Poder Executivo a doar ao Município de Bela Vista de Minas o imóvel 
que menciona. 

Após o exame preliminar do projeto realizado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, foi ele encaminhado a esta Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a que compete emitir seu 
parecer, conforme o disposto no art. 1 02, VIl , "d", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A lei que se pretende alterar com a proposição ora analisada tem 

por objetivo dar a necessária autorização legislativa para que o Poder 
Executivo possa transferir o domínio de imóvel do Estado para o 
patrimônio do Município de Bela Vista de Minas, com a finalidade de 
se construir ali uma unidade de ensino. 

Tendo sido transferida a titularidade do bem e não lhe tendo sido 
dado o fim avençado, as normas jurídicas estabelecem o seu retorno 
à entidade doadora, vedada sua alienação pelo beneficiário ou mesmo 
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ser-lhe dada outra destinação. O encargo ficará sempre gravado 
com o imóvel, mesmo que se lhe transfira o domínio para terceiros. 

Entretanto, não sendo interesse do município fazê-lo reverter ao 
patrimônio do doador nem construir ali a escola que pretendia, faz-se 
necessária a alteração da cláusula de finalidade original , 
condicionando a sua utilização a uma nova destinação que atenda, 
igualmente, ao interesse público. Essa correção deve ser feita em lei , 
guardando obviamente o paralelismo das formas. 

Resta-nos considerar que a medida consubstanciada na matéria em 
tela não acarretará ônus para o Tesouro do Estado nem causará 
impacto na lei orçamentária, razão pela qual não encontramos óbice, 
do ponto de vista financeiro e orçamentário, à sua aprovação. 

Conclusão 
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

631 /2003. 
Sala das Comissões, 3 de setembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Marília Campos, relatora - Sebastião 

Helvécio - José Henrique. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 637/2003 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei no 
637/2003 institui o Selo Verde Agrícola, define sistema orgânico de 
produção agropecuária, produto da agricultura orgânica e dá outras 
providências. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição 
na forma do Substitutivo no 1, que apresentou. 

Cumpre-nos, agora, emitir parecer quanto ao mérito do projeto, em 
conformidade com o art. 188, c/c o art. 102, VIII , "c", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em questão estabelece os conceitos básicos do 

sistema orgânico de produção agropecuária e industrial. Propõe, 
também, a criação de um selo estadual específico para certificação de 
produtos orgânicos. 

Quanto aos conceitos, o autor baseia seu texto no Projeto de Lei da 
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Câmara no 14, de 2002 (n° 659/99, na Casa de origem), sobre o 
mesmo tema, em tramitação no Congresso Nacional. Recentemente 
aprovado, com alterações, no Senado Federal , foi devolvido à Câmara 
dos Deputados para novo turno. 

Em momento algum, na sua justificação e no dispositivo final do 
projeto. que revoga disposições em contrário , o autor se refere à Lei 
no 14.160, de 4/ 1/2002, que dispõe sobre a política estadual para a 
promoção do uso de sistemas orgânicos de produção vegetal e 
animal. Essa lei introduziu , no arcabouço jurídico do Estado, normas e 
conceitos coerentes com as normas federais em vigor, a exemplo da 
Instrução Normativa no 007, de 17/5/99, do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento - MAPA -, que regula a atividade de 
produção orgânica no País. 

Quanto à instituição do Selo Verde Agrícola , são vanos os 
questionamentos. A atividade de certificação de produtos e processos 
vem se difundindo como uma eficiente forma de controle da sociedade 
para a proteção dos direitos do consumidor, da sustentabilidade 
ambiental , da justiça social , da ética da produção e do comércio, entre 
outros valores. A última década viu consolidar-se a atuação das ONGs 
como certificadoras, o que vem suprir as deficiências de estrutura do 
poder público e imprimiu qualidades gerenciais inéditas a essa 
atividade. Insere-se, na atual tendência mundial da participação das 
ONGs nas lacunas de atuação do poder público, a certificação de 
produtos orgânicos. 

Além da atuação na certificação e assistência técnica ao produtor, 
ONGs internacionais desenvolveram metodologias complexas 
fundamentadas cientificamente, que passaram a servir de base para o 
desenvolvimento das legislações nacionais. O Brasil se enquadra 
nessa tendência, uma vez que a norma brasileira para a agricultura 
orgânica não fere as normas internacionais - como a divulgada pelo 
Codex Alimentarius, órgão ligado à F AO - nem as normas da 
Federação Internacional dos Movimentos da Agricultura Orgânica -
IFOAM -, originária da Europa. 

O mercado internacional de orgânicos, em plena expansão, 
movimenta atualmente a impressionante soma de 
US$25.000.000.000,00 por ano. Como referência, vale citar que 1/3 
da população da Alemanha é consumidora de produtos orgânicos. No 
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Brasil, estima-se que 300.000ha de terra já estejam convertidos 
para a produção orgânica. Esse tipo de produção envolve cerca de 8 
mil produtores, que colocam no mercado uma cesta variada de 
produtos como café, soja, cana, mel, leite, carne, hortaliças, milho, 
entre outros. Em Minas Gerais destaca-se a produção e a exportação 
de café orgânico. 

Além de grande negócio exportador, a agricultura orgânica 
apresenta-se como excelente alternativa para a agricultura de base 
familiar, que desenvolve uma clientela cativa e diferenciada, com base 
na confiança e no compromisso. Essa linha de ação caracteriza o 
mercado solidário ou "fair trade", que traz perspectivas muito 
interessantes em termos de geração de renda e emprego. 

Reconhecendo a importância do tema e para subsidiar a discussão 
com opiniões de especialistas e entidades interessadas no assunto, 
foram realizadas diversas reuniões com o apoio do Colegiado de 
Agricultura Orgânica para Minas Gerais - CEPOrg-MG, instituído por 
força da legislação federal , com coordenação da Delegacia Federal da 
Agricultura em Minas Gerais - DFA-MG - do MAPA. Esse colegiado 
reúne representantes do MAPA, da SEAPA, da EMATER-MG, da 
EPAMIG, da EMBRAPA, de ONGs certificadoras e de órgãos de 
assistência técnica, produtores e processadores de orgânicos e 
universidades agrárias como a Universidade Federal de Viçosa- UFV 
- e a Universidade Federal de Lavras - UFLA. 

As discussões do grupo de trabalho que se formou e o debate 
promovido em audiência pública desta Comissão, a requerimento 
deste relator, em 2/7/2003, subsidiaram a elaboração do substitutivo 
apresentado ao final deste parecer. 

O Projeto de Lei no 637/2003, ao propor a instituição de um selo 
estatal , destoa da tendência do mercado. Minas já é sede de duas 
certificadoras de renome e conta com a assistência de diversas 
outras, sediadas em Estados vizinhos. O grupo de trabalho, além de 
corroborar a tese de que é desnecessária e ineficaz a instituição de 
um selo estatal, discutiu a sistemática mineira para viabilizar o sistema 
de credenciamento e certificação de orgânicos, o que deu 
oportunidade para um ajuste entre os representantes do IMA, da 
SEAPA e do MAPA, que definiram as linhas gerais de um termo de 
cooperação técnica. Essa formalização permitirá o trabalho em 
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parceria desses órgãos, de forma que o MAPA delegue ao IMA, 
mesmo após a sanção da lei federal , as funções de auditoria e 
fiscalização dentro do Estado. 

O setor, assim representado é uníssono em recomendar a atuação 
do poder público como credenciador das certificadoras, que já se 
ocupam do contato direto com o produtor, uma vez que se trata de um 
trabalho muito difuso e que depende de uma estrutura de alta 
capilaridade. Dessa forma, os órgãos públicos responsáveis poderiam 
se incumbir da auditoria dessas certificadoras e da fiscalização da 
atividade de produção, processamento e comércio, com suporte legal 
para autuar e punir irregularidades encontradas. 

Por todas essas condicionantes, apresentamos o Substitutivo n° 2 , 
que propõe a revogação expressa da Lei no 14.160, de 2002, e dá à 
nova lei um texto adequado às necessidades da sociedade mineira. 

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

637/2003, no 1° turno, na forma do seguinte Substitutivo no 2 e pela 
rejeição do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2003. 
Doutor Viana, Presidente - Padre João, relator - Luiz Humberto 

Carneiro. 
SUBSTITUTIVO No 2 

Dispõe sobre a política estadual para a promoção do uso de 
sistemas orgânicos de produção vegetal e animal. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A política estadual para a promoção de sistemas orgânicos 

de produção vegetal e animal, disciplinada nos termos desta lei , visa à 
melhoria da qualidade dos produtos agropecuários e agroindustriais 
por meio da eliminação do emprego de agrotóxicos e outros insumos 
artificiais. 

§ 1° - São objetivos da política estadual a que se refere o "caput" 
deste artigo: 

I - a preservação da biodiversidade agrícola e natural e da saúde 
humana; 

11- a conservação de ecossistemas naturais; 
111 - a criação e a expansão de mercados consumidores, com o 
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§ 2° - A política de promoção de sistemas orgânicos de produção 
vegetal e animal será exercida pelo Estado, em articulação com 
órgãos e entidades da União. 

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se: 
I - produto orgânico aquele obtido segundo o disposto na Instrução 

Normativa n° 7, de 17 de maio de 1999, do Ministério da Agricultura e 
do Abastecimento, ou em outra que a substituir; 

11 - produtor orgânico o produtor e o processador de matéria-prima 
orgânica. 

Parágrafo único - O Poder Executivo poderá editar normas técnicas 
complementares para atender às peculiaridades do Estado. 

Art . 3° - Para a consecução dos objetivos previstos no art. 1 o desta 
lei , incumbe ao Estado: 

I - divulgar os benefícios e as vantagens econômicas, ambientais e 
sanitárias da produção e do consumo de produtos orgânicos; 

11 - incentivar a produção de produtos orgânicos por meio da criação 
de programas e projetos específicos, da concessão de incentivos 
fiscais e da abertura de linhas de crédito especiais em agentes 
financeiros e fundos ; 

111 -prestar assistência técnica aos produtores; 
IV - cadastrar os agricultores interessados e registrar as áreas de 

produção; 
V - desenvolver pesquisas, sistemas e métodos de produção; 
VI - estimular a comercialização e a exportação de produtos 

orgânicos com certificado de origem e qualidade; 
VIl - registrar e credenciar instituições não governamentais, sem fins 

lucrativos, para a emissão de certificado de origem e qualidade; 
VIII - cadastrar as pessoas físicas ou jurídicas que produzam, 

comercializem, embalem, envasem, armazenem ou processem 
produtos orgânicos; 

IX -exercer outras atividades afins. 
§ 1 o - A prestação de serviços do Estado decorrente da aplicação 

desta lei será custeada nos termos de tabela da SEAPA. 
§ 2° - Os procedimentos para a concessão do certificado de origem 

e qualidade serão disciplinados em regulamento próprio. 
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§ 3° - As instituições, públicas e privadas, credenciadas para 

emissão de certificado de origem e qualidade poderão apor símbolo 
ou sinal que as identifiquem na certificação de origem e qualidade, 
nos termos da regulamentação desta lei. 

Art. 4° - O Estado assegurará aos setores de produção que 
envolvam produtores e trabalhadores rurais, bem como aos de 
comercialização, armazenamento, transporte e abastecimento, nos 
termos do art. 247 da Constituição do Estado, e também aos 
representantes dos setores de saúde e meio ambiente e dos 
consumidores participação no planejamento e na execução da política 
definida no art. 1 o desta lei. 

Art. 5° - A adesão a programa ou a projeto desenvolvido pelo poder 
público para a produção de produtos orgânicos é facultativa. 

Art. 6° - As pessoas físicas ou jurídicas que produzam, 
comercializem, embalem, envasem, armazenem ou processem 
produtos orgânicos são obrigadas a cadastrar-se no órgão 
competente. 

Art . 7° - Ao infrator desta lei, sem prejuízo do disposto na legislação · 
civil e penal em vigor, aplicam-se as seguintes penalidades 
administrativas: 

I - ao produtor orgânico: 
a) advertência; 
b) multa de 50 (cinqüenta) a 2.000 (duas mil) Unidades Fiscais do 

Estado de Minas Gerais - UFEMGs -; 
c) suspensão temporária do direito de uso do certificado de origem e 

qualidade; 
li -à entidade credenciada: 
a) advertência; 
b) multa de 200 (duzentas) a 10.000 (dez mil) Unidades Fiscais do 

Estado de Minas Gerais - UFEMGs -; 
c) suspensão do credenciamento pelo período de seis a vinte e 

quatro meses; 
d) cassação do credenciamento. 
§ 1 o - A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente, salvo 

com a de advertência, e em dobro, no caso de reincidência. 
§ 2° - Serão destruídos ou doados a instituições filantrópicas os 

produtos agropecuários e agroindustriais cuja certificação de origem e 
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qualidade houver sido obtida de forma irregular, e destruídos os 
certificados e demais documentos emitidos em desacordo com esta 
lei, apreendidos pela fiscalização. 

Art. 8° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento 
e oitenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 10° - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a 

Lei n° 14.160, de 4 de janeiro de 2002. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 697/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em análise visa 
autorizar o Poder Executivo a fazer retornar ao Seminário Provincial 
do Coração Eucarístico de Jesus o imóvel que especifica. 

Cumprindo o que determina o Regimento Interno, após exame 
preliminar realizado pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, 
vem ela agora a este colegiado, para ser analisada sob a ótica 
financeira e orçamentária. 

Fundamentação 
O imóvel constante no art. 1 o do projeto de lei em análise refere-se 

às áreas remanescentes dos imóveis urbanos desapropriados pelo 
Estado, conforme o Decreto n° 18.274, de 21 /12/76, para a construção 
da Via Expressa Leste-Oeste. 

O instituto de desapropriação está previsto no nosso ordenamento 
jurídico desde a Constituição do Império, de 1824, formalizado 
legalmente sob os fundamentos de necessidade pública, utilidade 
pública e interesse social. No caso em questão, foram desapropriados 
os imóveis pertencentes ao Seminário Provincial do Coração 
Eucarístico de Jesus, sob a justificativa de utilidade pública, para a 
execução de plano de urbanização. Este concluído, restaram algumas 
áreas desnecessárias à implantação do sistema viário. Não havendo 
projetos estaduais para seu aproveitamento, o Governador do Estado 
propõe sejam alienadas ao ex-proprietário. 

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que as áreas 
remanescentes de processo de urbanização podem ser alienadas e , 
no caso em comento, deverá ser respeitado o direito de preferência 
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dos expropriados. 

A autorização legislativa, no caso em análise, decorre da exigência 
consignada na Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas 
gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do 
Distrito Federal , especificamente no § 2° de seu art . 1 05, ao 
estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo 
permanente do Tesouro só poderá ser realizada com a referida 
autorização. 

Há de se notar ainda que a matéria não acarretará ônus para o 
Tesouro do Estado nem causará impacto na lei orçamentária, razão 
pela qual não encontramos óbice, do ponto de vista financeiro-
orçamentário, à sua aprovação. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

697/2003 em 1 ° turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 3 de setembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Marília 

Campos- José Henrique. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 75/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O projeto de lei em tela é de autoria do Governador do Estado e tem 
por escopo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica 
ao Município de Arantina. 

A proposição foi aprovada no 1 o turno, sem emenda, e agora retorna 
a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2° turno, nos 
termos do art. 189, c/c o art. 102, VIl , "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Refere-se o projeto de lei à transferência de bem público do Estado 

para o Município de Arantina, constituído de terreno urbano e 
benfeitorias, com 372,40m2 , onde funciona um posto de saúde, que 
está sendo gerenciado pelo ente beneficiário. A pretendida alienação 
é imprescindível para que o futuro donatário possa investir recursos 
próprios destinados à manutenção e à melhoria de suas instalações. 

A autorização legislativa decorre da exigência consignada na Lei 
Federal no 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de Direito 
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Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e dos 
balanços da União. dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. 
especificamente no § 2° de seu art. 1 05, ao estabelecer que a 
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do 
Tesouro só poderá ser realizada com a referida autorização. 

Reiteramos o entendimento formalizado no 1 o turno, quando este 
órgão colegiado considerou que o projeto de lei não acarreta ônus 
financeiro para o Estado nem repercussão na lei orçamentária; não 
há, portanto, o que possa obstar a sua tramitação. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do 

Projeto de Lei n° 75/2003. 
Sala das Comissões, 3 de setembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Marília 

Campos - José Henrique. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 738/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O Governador do Estado, valendo-se da prerrogativa que lhe 
confere o art. 90, V, da Constituição do Estado, fez remeter a esta 
Casa a Mensagem no 68/2003, contendo o projeto de lei em tela, que 
visa a autorizar o Poder Executivo a permutar imóvel com a CEMIG. 

Aprovada no 1 o turno, sem emenda, retoma a matéria a esta 
Comissão, que deverá apreciá-la, atendo-se ao disposto no art. 102, 
VIl , "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
No contrato de permuta a ser celebrado com a CEMIG, o imóvel do 

Estado está desafetado, livre de destinação ao uso comum do povo 
ou ao uso especial , fazendo parte, portanto, dos chamados bens 
disponíveis do patrimônio público. Não cumprindo finalidade pública, 
pode ser alienado. 

A CEMIG, além de interessar-se pela área pertencente ao Estado, 
tem a oferecer-lhe imóvel ocupado, há algum tempo, pela Secretaria 
da Defesa Social. Esclareça-se, ademais, que a permuta se 
processará sem torna para as partes. 

Para o exame a cargo desta Comissão, temos de ponderar que o 
contrato a ser celebrado entre as pessoas jurídicas em questão não 
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representa ônus financeiro para o Tesouro do Estado nem causa 
impacto na lei orçamentária, razão pela qual não encontramos óbice à 
aprovação da matéria. 

Atende, além do mais, às exigências das normas constitucionais, 
administrativas e de direito financeiro que versam sobre a matéria, 
principalmente as consubstanciadas no art. 105, § 2°, da Lei Federal 
n° 4.320, de 17/3/64, ao estabelecer que a movimentação dos valores 
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada 
com a autorização legislativa. 

Reiteramos, dessa forma, o entendimento desta Comissão quando 
da apreciação da matéria no 1 o turno. 

Conclusão 
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

738/2003 na forma original. 
Sala das Comissões, 3 de setembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Marília 

Campos -José Henrique. 



BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO 2003 

ATAS 

ATA DA 693 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 3/9/2003 
Presidência do Deputado Mauri Torres 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 23 Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.021 
a 1.025/2003 - Requerimentos n°s 1.275 a 1 .283/2003 - Requerimento 
do Deputado Célio Moreira - Comunicações: Comunicações das 
Comissões de Assuntos Municipais, de Administração Pública, do 
T rabalho e de Segurança Pública e do Deputado Wanderley Ávila (2) -
Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Ana Maria Resende e dos 
Deputados André Quintão, Márcio Passos e Dalmo Ribeiro Silva -
Registro de presença- 23 Parte (Ordem do Dia): 13 Fase: Abertura de 
Inscrições - Questão de ordem - Designação de Comissões: CIPE Rio 
Doce - Comissão de Constituição e Justiça - Comissão de 
Administração Pública - Comissão Especial da Cafeicultura Mineira -
Comissão Especial da Santa Casa de Belo Horizonte - Comissão 
Especial do Anel Rodoviário - Comunicação da Presidência -
Questões de ordem - Leitura de Comunicações - Questão de ordem; 
chamada para verificação do número regimental ; existência de 
quórum para a continuação dos trabalhos - Requerimento do 
Deputado Antônio Carlos Andrada; deferimento; discurso do Deputado 
Leonídio Bouças - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia. 

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

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

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Às 14h15min, a lista de 

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

1a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
-O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°- Secretário "ad hoc", procede à 

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

- O Deputado Márcio Passos, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Fuad Noman, Secretário da Fazenda, encaminhando os 

demonstrativos contábeis do Estado referentes ao mês de julho de 
2003. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Wilson Nélio Brumer, Secretário de Desenvolvimento 
Econômico, encaminhando, em atenção ao Requerimento no 
862/2003, do Deputado Djalma Diniz, cópia de expediente do 
Presidente do INDI. 

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária da Educação, 
prestando informações relativas ao Requerimento n° 914/2003, do 
Deputado Luiz Fernando Faria. 

Do Sr. José Silva Soares, Presidente da EMATER-MG, prestando 
informações relativas ao Requerimento no 972/2003, do Deputado 
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Weliton Prado. 

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete do Secretário da 
Educação, encaminhando, em atenção a pedido de diligência da 
Comissão de Justiça, informações referentes ao Projeto de Lei n° 
531 /2003. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 531 /2003.) 

Do Sr. João Bernardo Ferreira Alhais, Diretor de Auditoria 
Assistencial da Secretaria da Saúde, prestando informações relativas 
ao Requerimento no 3.532/2002, da Comissão de Saúde. 

Do Sr. Marcos Brafman, Presidente da Associação das Empresas 
Brasileiras de Tecnologia da Informação, e demais Componentes do 
Conselho Empresarial de Informática de Minas Gerais, manifestando 
apoio à proposta do Deputado Paulo Piau de inserir o termo 
"Informática" na denominação da Comissão de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia. (-À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Rogério Cardoso Rino, Diretor de Vendas a Varejo da 
TELEMAR, prestando informações relativas ao requerimento do 
Deputado Leonardo Moreira encaminhado por meio do Ofício n° 
1.940/2003/SGM. 

Do Sr. Emanuel Carneiro, Diretor-Presidente da Rádio Itatiaia , 
agradecendo voto de congratulações formulado por meio do 
Requerimento n° 541 /2003, do Deputado Laudelino Augusto 

28 Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber propos1çoes e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.021/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que descreve ao Município 

de lbirité. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica autorizado o Poder Executivo a doar ao Município de 

lbirité o imóvel constituído pelos lotes n°S 05, 06, 07, 09, 14, 15, 16, 
17, 18, 20, 21 , 22, 23, 24, 25, 26 e 27 da quadra n° 5 e lotes n°s 11 , 
12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 , 22, 23 e 24 da quadra 04 do 
Bairro Déa Marly, zona urbana de lbirité. 

Parágrafo único - Os imóveis relacionados no "caput" deste artigo 
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estão registrados sob o número R-1 da matrícula n° 819 do livro n° 
2 do Serviço Registra! da Comarca de Betim. 

Art . 2° - O imóvel descrito no art. 1 o destina-se a unidade escolar 
municipal. 

Art . 3° - O imóvel descrito no art. 1 o reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de três anos, contados da lavratura de 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no art. 2°. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de setembro de 2003. 
Dinis Pinheiro 
Justificação: O interesse público preside todas as ações dos agentes 

públicos. Isso deve-se ao fato de que a administração possui 
finalidade estabelecida por lei e não por vontade própria. 

Nessa linha de raciocínio podemos afirmar que não é dado a 
nenhum ente possuir, sem alguma razão pública, imóveis em seu 
patrimônio. 

Na hipótese dos lotes objeto deste projeto de lei , não há, por parte 
do Estado, nenhum interesse em utilizar os imóveis. O que ocorre na 
realidade é que eles são, há muito, utilizados pelo município onde já 
se encontra edificada e em funcionamento a Escola Municipal do 
Bairro Déa Marly. 

Sob a ótica legal, podemos vislumbrar dois aspectos: um quanto a 
possibilidade de transferência do imóvel ao município, prevista na Lei 
no 8.666, de 1993, com isenção de licitação; outra é que, no âmbito da 
educação, devem os entes federativos unir-se no mesmo propósito. 

lbirité mantém com o Estado convênio de cooperação na área 
educacional. O município supre com material humano, equipamentos 
e material de consumo várias unidades de educação do Estado. 

Por outro lado, é indispensável a regularização dominial do terreno 
onde já se encontra edificada a unidade escolar. Ressaltou o 
Executivo municipal, no Ofício no 74/2003 dirigido ao Diretor de 
Patrimônio e Gestão, em 25/4/2003, que a doação possibilitará a 
ampliação dos equipamentos à disposição da comunidade escolar e 
dos moradores da região que lhe é afeta. 

O projeto atende a todos os princípios indispensáveis a sua 
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tramitação e aprovação. 

Conclamo, pois, os nobres pares a que apóiem o projeto, que é de 
alcance para a educação. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .022/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Monte Azul - APAE de Monte Azul-, 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 de Monte Azul- APAE de Monte Azul- , com 
sede nesse município. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 o de setembro de 2003. 
Mauri Torres 
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Monte Azul- APAE de Monte Azul-, entidade civil sem fins lucrativos, 
filantrópica , de caráter cultural , assistencial e educacional , tem por 
finalidade, entre outras, a promoção de medidas que visem a 
assegurar o ajustamento, o bem-estar e a defesa dos excepcionais. 

Com duração indeterminada e com sede no Município de Monte 
Azul , a entidade encontra-se em pleno e regular funcionamento há 
mais de dois anos, sendo sua administração composta por pessoas 
de idoneidade moral e ilibada conduta social que não recebem 
remuneração pelos cargos que ocupam. 

- 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 N° 1.023/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Cultura, Recuperação 

e Integração Social de Pouso Alegre - CARISMA -, com sede nesse 
município. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Cultura, 
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Recuperação e Integração Social de Pouso Alegre - CARISMA -, 
com sede nesse município. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 o de setembro de 2003. 
Mauri Torres 

L\9 

Justificação: A Associação de Cultura, Recuperação e Integração 
Social de Pouso Alegre - CARISMA -, entidade civil sem fins 
lucrativos, tem por finalidade a reabilitação de adolescentes e adultos 
dependentes de drogas ou álcool e sua reintegração à sociedade; a 
prevenção da marginalidade; a promoção de programas e atividades 
comunitárias de caráter cultural , educativo, artístico e pedagógico; o 
apoio e divulgação das atividades comunitárias referentes a 
manifestações de cultura popular, como artesanato, artes plásticas, 
música e pesquisa; e o atendimento social. 

Com duração indeterminada e com sede no Município de Pouso 
Alegre, a entidade encontra-se em pleno e regular funcionamento há 
mais de dois anos, sendo sua administração composta por pessoas 
de idoneidade moral e ilibada conduta social , que não recebem 
remuneração pela sua atuação. 

- 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. 1 03, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 1.024/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e Educativa 

Jovem Solidária de Radiodifusão, com sede no Município de Pouso 
Alegre. 

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

Comunitária e Educativa Jovem Solidária de Radiodifusão, com sede 
no Município de Pouso Alegre. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 o de setembro de 2003. 
Mauri Torres 
Justificação: A Associação Comunitária e Educativa Jovem Solidária 

de Radiodifusão, entidade civil sem fins lucrativos, é voltada para a 
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defesa da democratização e da difusão cultural das organizações 
populares e para a prestação de serviços comunitários. Com duração 
indeterminada e com sede no Município de Pouso Alegre, a entidade 
se encontra em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, 
sendo sua administração composta por pessoas de idoneidade moral 
e ilibada conduta social , as quais não recebem remuneração pela sua 
atuação. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .02512003 
Declara de utilidade pública a Vila Padre Vitor- VPV -, com sede no 

Município de Pouso Alegre. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1°- Fica declarada de utilidade pública a Vila Padre Vitor- VPV -, 

com sede no Município de Pouso Alegre. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, setembro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A Vila Padre Vitor - VPV -. fundada em setembro de 

1951 , em Pouso Alegre, é sociedade civil sem fins lucrativos que tem 
como objetivo precípuo assistir, sob todos os aspectos, crianças, 
jovens e idosos carentes em face de seu estado de saúde e da 
ausência de amparo familiar. Cuida, igualmente, de outras atividades 
assistenciais de caráter filantrópico . 

Ademais , a referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos 
por lei para ser declarada de utilidade pública. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 1 .27512003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 

formulada manifestação de aplauso à Associação Mineira de Rádio e 
Televisão pelos seus 35 anos de fundação. (- À Comissão de 
Transporte.) 

N° 1.27612003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
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formulada manifestação de aplauso aos secretários mineiros pela 
comemoração do Dia da Secretária. (- À Comissão do Trabalho.) 

l-li 

N° 1.277/2003, da Comissão Conjunta de Defesa do Consumidor e 
de Transporte, solicitando seja formulado apelo ao Presidente da 
Fundação João Pinheiro com vistas à agilização da pesquisa Origem 
e Destino, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

N° 1.278/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado 
apelo ao Superintendente da FUNED com vistas à inclusão dos 
medicamentos homeopáticos na linha regular de produção do órgão. 

N° 1.279/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado 
apelo ao Ministro da Saúde com vistas a que se disponibilize uma 
farmácia homeopática em cada cidade-pólo do Estado. 

N° 1.280/2003, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando 
seja formulada manifestação de aplauso à Usina Coruripe Açúcar e 
Álcool , na pessoa de seu Diretor-Gerente, Sr. Vitor Montenegro 
Wanderley Júnior, pelo apoio ao desenvolvimento do Triângulo. 

N° 1.281 /2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que · 
sejam tomadas providências para combater a violência em Janaúba. 

N° 1.282/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja 
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à realização 
de reparos na Rodovia MG-329, no trecho Raul Soares- Rio Casca. 

N° 1.283/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja 
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que seja 
finalizada a pavimentação da Rodovia MG-1 O, no trecho Córrego da 
Vacaria- Conceição do Mato Dentro. 

Do Deputado Célio Moreira, solicitando cópia do parecer do Prof. 
Paulo Neves de Carvalho sobre os salários pagos por esta 
Assembléia. (- À Mesa da Assembléia.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Assuntos Municipais, de Administração Pública, do Trabalho e de 
Segurança Pública e do Deputado Wanderley Ávila (2). 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Ana Maria Resende. 
A Deputada Ana Maria Resende - O assunto que nos traz à Tribuna 

diz respeito à nossa satisfação e alegria, ao receber resposta positiva, 
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de apoio desta Casa e da Reitoria da UFMG, sobre a solicitação 
que fizemos para a criação de cursos ministrados por essa 
universidade em Montes Claros. 

Após várias conversas e entendimentos com a UFMG e com o 
Ministro Cristovam Buarque, a Profa Cristina Helena Ribeiro Rocha 
Augustin . Pró-Reitera de Graduação, comunicou-me que o meu 
pedido para ampliar a ação da UFMG em Montes Claros será 
atendido. De imediato, serão 60 vagas para o curso de Física-
Química, 60 para o de Ciências Biológicas e, em 2004, 60 para o 
curso de Física-Matemática. Em 2005, implementarão o curso de 
Zootecnia e o mestrado em área rural , inteiramente gratuitos e de 
altíssima qualidade, que serão colocados à disposição da população, 
formando profissionais que encontrarão mercado de trabalho seguro e 
promissor, já que, para o ensino médio, existe carência desses 
profissionais. 

Essa vitória precisa ser comemorada por todos do Norte de Minas, 
porque a educação é o único instrumento que distribui renda e reduz 
desigualdades. E hoje muitos estudantes, sobretudo carentes, que 
aspiram a melhorar sua vida e a de suas famílias, freqüentemente 
deixam de perseguir seus ideais por não possuírem condições de se 
deslocar para outras regiões a fim de estudar, ou arcar com o ônus 
das mensalidades. A triste conseqüência é que muitos talentos que 
poderiam contribuir para a evolução dessas regiões são 
desperdiçados. 

Na realidade, os nossos alunos que terminam o ensino médio - e é 
crescente esse número - têm duas opções: a escola superior pública 
ou a superior privada. Na escola superior pública, entram exatamente 
aqueles que vieram da escola privada, dos cursinhos, os quais têm 
maior nível de renda e conseguem preparar-se melhor, ocupando 
essas vagas gratuitas nas universidades. Para agravar a situação, 
algumas facu ldades estaduais resolveram fazer concorrência com as 
particulares, cobrando mensalidades. 

Está na hora de verificarmos o papel das universidades públicas. o 
papel que devem exercer, para atender à população mais carente que 
conclui o ensino médio e sonha com ingresso no ensino superior. 

Foi pensando nisso que solicitei a criação desses cursos pela UFMG 
em Montes Claros, dando, assim, mais oportunidades e esperança à 
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população do Norte de Minas e do Jequitinhonha. 
Obrigada, Sr. Presidente. Tenho a certeza de que aos poucos o 

Norte de Minas encontrará o norte do seu desenvolvimento. 
O Deputado Leonardo Ouintão (em aparte) - Deputada Ana Maria, 

parabenizo V. Exa. na sua defesa pela educação no Norte de Minas, 
especificamente a região de Montes Claros. 

Ontem, de manhã, participei de audiência com a Ora. Cristina, Vice-
Reitoria da UFMG. Aprendi um pouco sobre o ensino gratuito superior 
em Minas Gerais e no Brasil. Nesse diálogo, vi que a UFMG, pelo seu 
empenho e pelos cursos ministrados, serve muito bem o nosso 
Estado. E ainda observei como é grande a necessidade de ampliação 
desses cursos em Montes Claros, em Belo Horizonte e em outras 
universidades federais do Estado. 

Desde a sua implantação, a UFMG formou mais de 120 mil 
profissionais, que, hoje, ajudam o Estado a se desenvolver. Unindo-
nos a sua força e a dos Deputados desta Casa, na qual ponho o meu 
mandato e a minha pessoa, ampliaremos o ensino gratuito superior 
das universidades federais e estaduais. Muitos estudantes que se 
graduaram porque tiveram o subsídio dos Governos Federal e 
Estadual contribuem para o desenvolvimento do Estado e da Nação. 

Espero que V. Exa. continue nessa luta, pois são pessoas como V . 
Exa. que contribuem para a educação do Estado. 

A Deputada Ana Maria Resende - Deputado Leonardo Quintão, 
agradeço não só a sua intenção, mas também o fato de V . Exa. se pôr 
à nossa disposição para continuarmos com o trabalho de resgate do 
Norte de Minas. Não entendo como trabalhar pela igualdade e para 
reduzir as desigualdades se não nos empenharmos pela educação 
gratuita e de qualidade. Juntos com V . Exa. e os Deputados do Norte 
de Minas trabalharemos para que o nosso povo do Norte e do 
Jequitinhonha tenha oportunidades iguais de alcançar sucesso e 
felicidade. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Neste mandato, esta é a 
primeira vez em que tenho a oportunidade de apartear V . Exa, 
Deputada Ana Maria. Sua simpatia e maneira carinhosa transmite-
nos, nesta Casa, segurança, além de mostrar-nos o seu conhecimento 
e de também lutar pelo direito do cidadão. 

Apresento proposta relacionada ao fato que V . Exa narra. Não 
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conhecemos muito bem a região onde V. Exa. se elegeu Deputada, 
mas, e muito bem, a Zona da Mata e o Norte de Minas, nossa região. 
Na Universidade Federal de Juiz de Fora, notamos que a maioria dos 
estudantes é de outros Estados e não de Minas Gerais. Deveria haver 
mais responsabilidade com a área da educação, principalmente no 
nível federal. Não critico o atual Governo, mas todos os que já 
governaram. É preciso que o vestibular das universidades federais 
seja realizado numa mesma data. Se não for assim , quem possui 
dinheiro inscreve-se em várias universidades do País, pois pode viajar 
de avião particular para prestar o vestibular e torcer para que uma 
delas dê certo. 

Com isso, quem mora em Juiz de Fora, na Zona da Mata, e não tem 
condições financeiras para praticar esse tipo de ação em todo o País, 
se limita a fazer vestibular em apenas uma universidade da sua 
cidade ou da sua região, não restando vagas para atender à 
população mais pobre. Assim, perdemos muitas pessoas 
inteligentíssimas que são pobres e não têm condições de disputar 
vaga em outras regiões. Fica aqui uma sugestão deste amigo de V. 
Exa., companheiro de primeira hora, no sentido de que se unifique a 
data do vestibular nas universidades federais de todo o Brasil. Com 
isso, teremos condições normais para que nossos jovens possam 
estudar. 

Leve meu abraço para seu digníssimo marido, por quem tenho 
grande admiração, e parabenize-o pela esposa que tem. Muito 
obrigado. 

A Deputada Ana Maria Resende - Muito obrigada, Deputado Alberto 
Bejani, é sempre um carinho escutá-lo. Quero estar com o senhor 
nesse pleito para unificar a data dos vestibulares para que o nosso 
povo possa estudar, cada qual, na sua região. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputada Ana Maria, 
quero cumprimentá-la pelo conteúdo do seu pronunciamento. Temos 
seguido a atuação da caríssima Deputada, colega e amiga Ana Maria. 
Estivemos juntos em Brasília com o Ministro Cristóvam Buarque, 
quando V. Exa. apresentou o pleito, levando ao conhecimento do 
Ministro que em Montes Claros já existia um "campus" da 
Universidade Federal de Minas Gerais que estava subutilizado, 
apenas com um curso ligado à área de agronomia. Na ocasião, além 
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da solicitação de mais cursos ligados ao Governo Federal para 
Montes Claros, recordo-me também de que fez a solicitação de 
implantação da Universidade do São Francisco em Montes Claros, 
uma universidade que abrange vários Estados. Coincidentemente, nas 
suas argumentações, o Estado sede da bacia do São Francisco, o 
mais importante dos Estados ligados ao rio São Francisco, Minas 
Gerais, ainda não contava com algumas atividades dessa grande 
universidade. Nessa ocasião, o Ministro se comprometeu a levar 
adiante o estudo, e agora vem V. Exa. trazer essa importantíssima 
notícia para todos nós. Quem ganha é Montes Claros, uma cidade que 
já possui cinco universidades. Além da UNIMONTES, a universidade 
do Pitágoras e Santo Agostinho, ligada à FUNORTE, e a universidade 
ligada à Escola Técnica, que presta um grande trabalho à nossa 
cidade. Tomara que a UFMG possa implantar vários cursos em 
Montes Claros. Parabéns pelo seu trabalho. Essa é a função do 
parlamentar que está atento e vigilante em defesa do seu povo. 
Parabéns e conte com meu trabalho. 

A Deputada Ana Maria Resende - Muito obrigada, Deputado Carlos 
Pimenta. É um prazer sempre renovado poder contar com V. Exa. na 
defesa não só de Montes Claros, mas de todo o Norte de Minas. Muito 
obrigada. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão. 
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, colegas Deputados e 

Deputadas, cidadãos que assistem à TV Assembléia. Queria aqui 
relatar uma importante reun1ao realizada nesta manhã, 
desdobramento de alguns encaminhamentos da Comissão de 
Participação Popular, recentemente criada nesta Assembléia . No mês 
de julho, realizamos debates preparatórios para a discussão do Plano 
Plurianual do Governo Lula. Aliás , esta Assembléia , com o Deputado 
Leonardo Quintão, que integra a Comissão, foi pioneira em fazer esse 
debate prévio. 

A de Minas Gerais foi uma das audiências melhor avaliadas pelo 
Governo, pois teve a maior participação em razão, segundo os 
organizadores, desta ação preparatória, realizada pela Assembléia 
Legislativa. Ficamos muito honrados com a avaliação de quem 
organizou o PPA do Governo Lula. 

O desdobramento disso foi que tivemos, junto com o Deputado 
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Mauro Lobo, uma audiência com o Secretário Antônio Anastasia, 
em que explicamos a missão e as atribuições da Comissão de 
Participação Popular, que, segundo sua regulamentação, tem o prazo 
de 30 dias para discutir de maneira participativa com a população 
mineira os projetos estruturantes - em especial , o plano plurianual , 
que determina as prioridades do Estado para os próximos quatro 
anos. 

Tivemos do Secretário Anastasia uma abertura para a parceria entre 
o Governo do Estado e a Assembléia Legislativa na realização desse 
processo participativo. Como prosseguimento desses encontros, hoje 
foi realizado um encontro técnico com a participação da liderança do 
Governo Aécio Neves por meio de sua assessoria na Casa, do 
Secretário Adjunto Tadeu Barreto, da sua equipe técnica e também de 
todas as diretorias desta Assembléia Legislativa. 

Nesse encontro, Sr. Presidente e Srs. Deputados, definimos um 
cronograma a ser apresentado à Comissão de Participação Popular, 
para realização dessas audiências públicas na Assembléia Legislativa. 
A sugestão apresentada pelo Governo do Estado, por meio do 
Secretário Tadeu Barreto, foi a de empreendermos cinco audiências: 
uma geral e introdutória, imediatamente após a remessa do Plano 
Plurianual e do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado; quanto 
primeira semana de outubro. Posteriormente, mais quatro audiências 
às gerais: duas de políticas de desenvolvimento social , uma de 
desenvolvimento econom1co, envolvendo e apresentando as 
especificidades regionais, e uma sobre reforma administrativa, gestão 
do Estado e mecanismos de monitoramento das políticas públicas em 
Minas Gerais. 

Dessas cinco audiências participariam a Comissão de Participação 
Popular e também as associações microrregionais, os conselhos 
existentes e as representações da sociedade civil organizada. Como 
resultante desse processo participativo, poderiam ser apresentadas 
emendas de iniciativa popular para análise posterior da Comissão de 
Fiscalização Financeira no prazo subseqüente, conforme prevê o 
Regimento Interno da Assembléia. 

Estivemos ainda participando da reumao da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Participação 
Popular tem a atribuição de promover essa participação no período de 
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análise, de 30 dias, que é conferido aos Deputados e Deputadas 
para apresentação de emendas. Já solicitamos a extensão do prazo 
de apresentação de emendas de 20 para 30 dias, a fim de que 
coincida com o prazo regimental conferido à Comissão de 
Participação Popular para organizar essas audiências. 

Posteriormente, a Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária terá, juntamente com representantes de todas as 
comissões, prazo para analisar essas emendas. Em que pesem esses 
ritos e prazos diferenciados, estamos interagindo com a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, devido à sua importância na 
análise dos projetos orçamentários enviados a esta Casa. Dessa 
maneira, estaremos dando passo importante. É muito pouco comum a 
população participar de análise e debate sobre temas estruturantes, 
principalmente sobre o Plano Plurianual. Queria lembrar aos cidadãos 
e cidadãs mineiros de que, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, se a 
prioridade não estiver inscrita no Plano Plurianual, não poderá ser 
incluída posteriormente como emenda ao orçamento, o que até 
mesmo motivar eventual veto do Governador. 

Aproveito a presença da nossa Secretária Extraordinária para o 
Desenvolvimento dos Vales do Mucuri, do Jequitinhonha e Norte de 
Minas, para esclarecer que a Comissão de Participação Popular 
realizará cinco audiências públicas para a análise do Plano Plurianual 
e do PMDI. Em razão do custo com o deslocamento e da própria 
restrição orçamentária desta Casa, priorizaremos as audiências em 
Belo Horizonte. Porém, há proposta de que pelo menos uma das duas 
audiências referentes a políticas sociais seja realizada no Norte, no 
Jequitinhonha ou no Mucuri, como forma de a Assembléia reafirmar 
compromisso com o conjunto do Estado. 

Gostaria de destacar o empenho dos Deputados da Comissão de 
Participação Popular, que estão em processo ativo de 
acompanhamento do trabalho da Comissão. No âmbito e na 
responsabilidade do Legislativo, realizaremos esse processo 
participativo, sinalizando, depois, o processo de monitoramento e a 
avaliação do plano. É muito comum os planos ficarem nas prateleiras. 
Precisamos de planejamento com avaliação participativa. Acolhemos, 
também, com muito bom grado, sugestão do Subsecretário Tadeu 
Barreto de realizar, nos próximos anos, incluindo o ano que vem, de 
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maneira descentralizada, o acompanhamento do Plano Plurianual 
e do PMDI.. 

O Deputado Leonardo Ouintão (em aparte) - Muito obrigado, 
Deputado André Quintão .. Neste momento, quero parabenizar V. Exa. 
por ter tido a iniciativa de criar essa Comissão de Participação 
Popular, que vem ao encontro do ideal que o PT sempre teve- trazer 
a comunidade para o debate. É isso que tenho visto aqui. 

Semana passada, tivemos encontro com os representantes do 
movimento Pró-Casa Própria. Gostaria de mencionar neste Plenário 
que o déficit no Brasil de casas próprias é tremendo. É necessária a 
construção de mais de 500 mil casas apenas em nosso Estado. 

Quero ressaltar, neste momento, Deputado André Quintão, a 
necessidade de a Caixa Econômica Federal retornar para o seu 
primeiro ideal social: a promoção da venda de casa própria no País. 
Infelizmente, ela tem desviado seu foco nos contratos que vêm sendo 
fechados com os mutuários em todo o Brasil.. Hoje, o mutuário pega 
seu empréstimo, usa seu FGTS para adquirir seu sonho e, depois, 
começa a pagar as prestações. Entretanto, em um curtíssimo prazo, 
devido aos juros cobrados no País, esse sonho vira o pesadelo da 
prestação que não se consegue pagar. 

Alguns meses atrás, pedi uma audiência pública nesta Casa e 
convidei o Superintendente da CEF para explicar por que ela não 
recebe as prestações atrasadas. Ele não veio, não mandou 
representante, não quis saber. Já fiz um requerimento convocando-o, 
mas nada aconteceu. 

Tenho certeza de que o Presidente Lula olhará para esse lado, 
fazendo da Caixa novamente uma instituição social e não permitindo 
que ela seja apenas um Banco que visa a lucros, como aconteceu 
agora, quando obteve um lucro recorde de mais de 
R$6.000.000.000,00. Isso não pode acontecer. Esses recursos têm de 
ser revertidos para o social , para a compra da casa própria, para os 
brasileiros e, principalmente, para aos mineiros. Muito obrigado. 

O Deputado André Quintão -Agradeço o aparte. Com certeza, essa 
é a orientação do Governo Lula. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, após um encontro técnico na 
Assembléia e a deliberação por parte dos Deputados da Comissão de 
Participação Popular, quero comunicar a todos os parlamentares que 
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será fundamental, independente do trabalho de cada um, a 
interação com a população organizada e representada nessas 
audiências públicas, que serão realizadas em número de cinco 
durante o mês de outubro, nesta Assembléia. 

Aproveito a oportunidade para reiterar um esclarecimento que, de 
certa maneira, já foi feito pela imprensa. É importante desfazer um 
equívoco e a injustiça não intencional cometida contra um jornalista 
muito respeitado no Estado, o Sr. Luiz Carlos de Assis Bernardes, 
conhecido no meio jornalístico como Peninha e citado, 
equivocadamente, entre funcionários da Assembléia que não 
cumprem a jornada de trabalho. 

Já foi esclarecido, mas gostaria de reiterar que esse jornalista não é 
funcionário da Casa. Presta serviços através de sua empresa, a LCA 
Bernardes e Filhos. Foi contratado como criador, produtor e 
apresentador do programa Mídia no Espelho, da TV Assembléia. São 
quatro programas produzidos por mês, e o contrato é de R$1 .800,00 
mensais. Segundo informações da Diretoria de Informação e 
Comunicação da Casa, há um funcionário com o nome de Luiz Carlos 
Bernardes Costa, que se encontra afastado enquanto tramita seu 
processo de aposentadoria por invalidez. 

O jornalista Luiz Carlos Bernardes, conhecido e respeitado, em 
Minas Gerais e no País, por sua atuação profissional e sindical, por 
seu trabalho intransigente em defesa da ética na política, da 
democratização dos meios de comunicação e pela instalação do 
Conselho Nacional de Comunicação Social , não é funcionário 
concursado nem contratado desta Assembléia. Ele é Diretor do 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Minas Gerais, 
entidade que já presidiu, no período de 1987 a 1990; foi Presidente da 
Federação Nacional dos Jornalistas - FENAJ -, em 1991 e 1992, e 
Diretor de Relações Internacionais da entidade, no período de 1992 a 
1995. 

É bom desfazermos esse equívoco, porque o jornalista Luiz Carlos 
Bernardes, o Peninha, é muito atuante, além de ser referência de 
democratização, valorização e aperfeiçoamento do Legislativo. É 
grande defensor de causas cidadãs e, de maneira alguma, pode ser 
ligado a esse tipo de afirmação, por causa do homônimo. 

Em nome da bancada e em meu próprio nome, até pelo 
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conhecimento dessa trajetória, publicamente exponho essas 
informações para o telespectador, para o cidadão e para a cidadã 
mineira. Luiz Carlos de Assis Bernardes não é o Luiz Carlos 
Bernardes da Costa, funcionário mencionado em uma lista divulgada 
pela imprensa. 

Aproveitando a presença dos Deputados Miguel Martini e Antônio 
Carlos Andrada e das lideranças do Governador Aécio Neves, informo 
que ficamos felizes com a abertura da Secretaria de Planejamento e a 
parceria que está realizando com a Comissão de Participação 
Popular. Se não foi feito esse processo participativo na elaboração do 
Plano Plurianual e do PMDI por decisão do Governo Estadual, pelo 
menos estamos sentindo que há uma abertura no que diz respeito a 
colaboração com o Poder Legislativo, para que, autonomamente e de 
acordo com suas atribuições e competências, possa realizar, na 
plenitude, o seu papel , ouvindo e dialogando com a sociedade civil, no 
período que o Regimento e a legislação lhe conferem, para a análise 
desses planos estratégicos- PPAG, PMDI e a lei orçamentária anual-
, não para deixá-los apenas no papel, mas para modificar a realidade 
do povo de Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Márcio Passos. 
O Deputado Márcio Passos - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. 

Deputados, público presente nas galerias e telespectadores da TV 
Assembléia, temos assistido, pela mídia, às dificuldades por que 
passam os municípios de Minas Gerais e do Brasil. Nesses últimos 
três meses, temos visto o FPM cair 10%, 20° o a 26°o, deixando os 
municípios sem recursos até para a folha de pagamento. O Deputado 
Estadual, além da sua função de legislador, tem de auxiliar os 
Prefeitos, os Vereadores e a população das comunidades, 
especialmente das mais carentes. Temos marcado várias audiências 
com os Secretários, com o Governador e com o Secretário de 
Governo, trazendo esses Prefeitos do Mucuri, do Jequitinhonha e do 
rio Doce, na busca de algum recurso e parcerias, para tentarmos 
resolver as questões prioritárias dos municfpios mais carentes. Temos 
sido atendidos de imediato pela Secretária e pelo Secretário Danilo de 
Castro, que sempre tem nos atendido com eficiência, demonstrando 
sua sinceridade. Alguns Secretários não entendem que os municípios 
necessitam dessas parcerias e que a função do parlamentar é a de 
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reivindicar, dialogar e expor a situação daquela região à Secretária 
e aos outros órgãos, na busca de um entendimento e de uma solução 
para os problemas. 

Talvez nem sempre com dinheiro, porque sabemos que o Estado 
está com seus recursos escassos, mas com parceria, com alguma 
máquina, um bom técnico. Infelizmente, há secretarias que não dão 
nenhum retorno. Há Secretários sem a menor sensibilidade com os 
municípios pobres, que estão passando dificuldades, e até com o 
próprio parlamentar, que vai de secretaria em secretaria, com seus 
Prefeitos prejudicados com a queda de receita. 

Quando marcamos audiências, convocamos nossos Prefeitos, que 
saem, às vezes, de uma distância de 500km, 600km e 700km, e, 
quando chegam aqui , meia hora antes do início da reunião, esta é 
desmarcada. Cito a Secretaria de Obras: marcamos uma audiência 
com o Secretário Adjunto em 11 de julho, e a reunião foi cancelada 
porque o Dr. Reinaldo saiu para reunião externa. Seis Prefeitos 
voltaram de 500km ou 600km, frustrados, pois não houve audiência. 
Em 27 de agosto, foi marcada outra, para a qual os Prefeitos vieram 
novamente. No dia da reunião, 1 hora antes, ela foi desmarcada, 
porque o Dr. Reinaldo foi atender o Governador. Ele não marcou outra 
para o mesmo dia nem para outro. Entendo que essa reunião com o 
Governador não excederia mais de 2 horas. Porém, parece que durou 
três ou quatro dias ininterruptos. Marcou-se, então, outra reunião para 
o dia 29 de agosto, que foi também cancelada, mais uma vez 
frustrando os Prefeitos que andaram de 500km a 800km, como é o 
caso do Prefeito de Virgem da Lapa. A quarta tentativa foi marcada 
para o dia 2/9/2003, quando, na hora da reunião, foi cancelada, 
porque o Dr. Reinaldo foi atender o Governador. 

Sabemos que há urgências em atender o Governador, porque seu 
tempo é escasso. Sabemos de sua luta em Brasília, para governar 
Minas. Porém, o Governador não terá audiência durante o dia todo. 
Poderia marcar para as 18, 19, 20 horas ou para as 9 horas do dia 
seguinte. Tenho certeza, os Prefeitos esperariam, e o Deputado teria 
calma, paciência e sabedoria para entender. Fez isso e não deu 
satisfação. Não recebemos nem sequer um telefonema da secretária 
para dizer quando poderia marcar outra reunião, se daqui a seis 
meses, um ano ou no final do mandato. 
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Sr. Presidente, quero repudiar a atitude da Secretaria de Obras, 

de seu Secretário Adjunto, Dr. Reinaldo, devido à falta de respeito no 
atendimento aos Deputados, Prefeitos, que fazem reivindicações em 
favor de nosso Estado. Não sei por que ele está lá. Enquanto homem 
público, deveria servir ao Estado a qualquer momento, independente 
do dia e hora. Refiro-me também à COPASA. Há 60 dias estamos 
tentando marcar uma audiência com o Superintendente da COPASA, 
Sr. Carlos Megale. Já falamos com a secretária Elisabete, que saiu e 
voltou de férias, e até hoje não marcou a audiência, nem deu retorno. 
Outra, a Alessandra, também não deu retorno ao gabinete. 

Essa audiência na COPASA é uma solicitação do Município de 
Virgem da Lapa, que está com quase 3 mil pessoas sem água no 
Distrito de São João de Zacarias e várias vilas. E, no Município de 
Berilo, no Distrito de Elivélvia, onde a COPASA assumiu o 
compromisso de fazer rede de esgoto, cujos recursos foram 
repassados pela CEMIG em audiência pública, na época da 
construção da Usina de lrapé. Há seis meses, o recurso foi 
repassado, e a COPASA ainda não deu retorno. 

Já marcamos também três reuniões com a Secretaria de Saúde e 
todas elas foram canceladas. Sabemos da ocupação do Secretário de 
Saúde, e , talvez, por isso haja tanta dificuldade. Tentamos com o 
Chefe de Gabinete, Dr. Odilon. Marcamos reunião em 3 de julho, mas 
foi cancelada, devido a uma reunião externa. 

Marcamos para o dia 9/7/2003, foi cancelada, por motivo de reunião 
externa. Para o dia 2/9/2003, novamente reunião cancelada. 

Como nós, parlamentares, cumpriremos o dever de prestar conta do 
nosso mandato perante os cidadãos e a comunidade que votou em 
nós? Como encarar aquelas pessoas humildes, das mais longíquas 
estâncias? Como chegar àqueles municípios e falar em resolver 
problemas na COPASA, na Secretaria de Obras ou de Saúde, se nem 
sequer nos atendem? Se nem sequer dão retorno ao nosso gabinete? 
Vejam a falta de prestígio do parlamento mineiro. Eu pensava que isso 
só acontecia comigo, mas, perguntei a vários parlamentares e soube 
que passam pela mesma situação. 

Já estivemos, por quatro vezes, com o Governador do Estado. 
Sempre que pedimos audiência com o Governador, em dois dias sua 
Secretária, Tânia, nos dá retorno, marcando o horário. Todas as vezes 
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que solicitamos audiência com o Secretário Danilo de Castro não 
demora mais que quatro horas para marcar a reunião , no mesmo dia 
ou, no máximo, em dois dias. O que me deixa indignado é que 
determinadas pessoas, de escalões até menores, levam 90 dias para 
dar um retorno e, quando marcam a audiência, ela é cancelada quatro 
vezes ou mais. Como prestar contas do nosso mandato? Que 
resposta dar aos Prefeitos e aos eleitores? Quando nos ligam, nem 
data de audiências temos a informar, e, quando marcadas, são 
canceladas. 

Deixo meu protesto contra essas pessoas, que não têm sentimento 
público, de lealdade, de cidadão, de homem honrado, que zela por 
seu Estado e por seus municípios, em defesa dos menos favorecidos. 

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Agradeço-lhe o aparte. Queria 
reportar-me ao início de seu pronunciamento, quando destacou a 
dificuldade dos municípios, a questão do FPM e a reforma tributária. 

Aqui no parlamento mineiro, quero fazer um registro importante para 
Minas Gerais. A reforma tributária está sendo discutida neste 
momento, no Congresso Nacional, e seu relator, Deputado Virgílio· 
Guimarães, que é mineiro, está traindo este Estado ao propor o texto 
da reforma. Minas Gerais, o Estado mais prejudicado, é justamente 
aquele que elegeu o Deputado Virgílio Guimarães. Por exemplo, 
coloca que 30% da CIDE sejam repartidos igualmente entre todos os 
Estados brasileiros, como Alagoas e o Rio Grande do Norte, com 
extensão territorial pequena, quando sabemos que o Estado de Minas 
Gerais possui a maior malha viária rodoviária federal do País. Isso 
sem falar na CPMF, em que o relator deixa fora Estados e municípios, 
Minas Gerais entre eles. É importante destacar isto: o relator Virgílio 
Guimarães apresentou um relatório que prejudica muito Minas Gerais. 
É o Estado mais prejudicado na reforma tributária e, por incrível que 
pareça, em um relatório apresentado por um mineiro. 

Faço esse registro e peço que a Bancada do PT converse com o 
relator, para que essa situação seja modificada. Do contrário, o 
Estado de Minas Gerais vai ficar inviabilizado. A proposta de que 30% 
da CIDE sejam divididos igualmente entre todos os Estados brasileiros 
é uma afronta ao Estado de Minas Gerais, que possui a maior malha 
viária do País. 

Agradeço ao Deputado e cumprimento-o pelo seu pronunciamento. 
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Realmente as secretarias devem atender os parlamentares, que 
estão na base representando o interesse de todo o Estado. 

Faço ressalva com relação ao Dr. Reinaldo, embora V. Exa. relate 
fatos que prejudicam seus municípios. O Dr. Reinaldo tem sido um 
bom servidor e tem procurado, na medida do possível, atender bem à 
questão da Secretaria de Obras, embora não concordemos com os 
cancelamentos. Ele tem sido grande companheiro. Obrigado. 

O Deputado Márcio Passos - Deputado Zé Maia, tinha a mesma 
opinião. Não falo com mágoa, rancor ou raiva, mas é uma situação 
difícil para o parlamentar. O Prefeito liga, o Vereador liga, mas não há 
resposta, porque não é marcada audiência, sendo cancelada quando 
o é. Se a Secretaria está em dificuldades deve, pelo menos, nos 
receber. 

A estrada de São João Evangelista Paulista possui 20Km sem 
pavimentação. É estrada do DER. A responsabilidade é do Governo 
Estadual, apesar de estar passando por uma situação difícil. O 
Prefeito de Paulista coloca-se à disposição do DER para dar dois 
caminhões de cascalho. Precisa da patrol para ajudar a encascalhar. 
Está dando 70°o. Como levaremos isso ao Secretário, se ele não nos 
atende? Está chegando o período de chuva. Depois, será tarde. 

Como faremos nosso trabalho, se não temos a compreensão de 
determinada Secretaria? Como levaremos nossas reivindicações, se o 
Secretário não tem o mínimo de respeito ao parlamentar e ao povo 
mineiro? Como pode exercer cargo público da mais alta e relevante 
expressão, se não tem respeito ao cidadão, ao Deputado e ao 
Prefeito? 

Não podemos concordar com isso. Pela manhã, disse coisas de 
baixo calão à secretária do Secretário. Peço-lhe perdão em público. O 
Prefeito pensa que é o parlamentar que não quer trabalhar. A 
população, sem saber, diz que o parlamentar obteve o voto, mas não 
atende às necessidades do município, o que não é verdade. Ele pede 
audiência, insiste, mas não lhe é dado retorno. Como podemos 
encarar a população? O povo não acreditará se dissermos que o 
Secretário não nos recebe. Passaremos por mentirosos. Sei que o 
tempo é escasso e que os Secretários estão elaborando planos, obras 
viáveis. Porém, temos a humildade de ir em qualquer horário que for 
agendado. Deixo minha indignação. Obrigado. 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro 

Silva. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva- Faço importantes registros quanto 

à nossa atividade parlamentar nesta Casa e, particularmente. quanto 
ao andamento das comissões, que temos o prazer de representar, e 
também na qualidade de Presidente da Comissão de Decoro e Ética 
Parlamentar. Registro, pesaroso, mas na certeza do retorno, o mais 
rápido possível , o afastamento do amigo Wilker Veronese, Prefeito de 
Andradas, que se licenciou para tratamento de saúde pelo prazo de 
90 dias. 

Deixou como sucessor o Vice-Prefeito Ademir dos Santos Pires. 
Faço questão de deixar consignada nossa solidariedade e amizade ao 
grande Prefeito Wilker, da cidade de Andradas, que represento com 
prazer neste parlamento. Desejamos ao novo Prefeito em exercício 
muito sucesso. Esta Casa, assim como o nosso gabinete, está sempre 
à disposição dos andradenses. 

Abordarei outro assunto importante, de interesse de todos nós, 
Deputados, e dos universitários mineiros. Na legislatura passada, 
apresentamos vários requerimentos solicitando discussões detalhadas 
sobre a sistemática adotada pela Caixa Econômica Federal no 
Programa FIES, antigo crédito educativo. Sabemos que os Deputados 
e Deputadas nada podem fazer em favor dos estudantes que buscam 
o auxílio do Governo Federal para prosseguir seus estudos. Tenho a 
certeza de que inúmeros parlamentares recebem pedidos de ajuda, 
por meio de "e-mails", cartas ou telefonemas. Lamentavelmente, não 
conhecemos a fundo o funcionamento do processo. Há 15 dias, 
apresentamos requerimento com o objetivo de buscar informações 
detalhadas sobre esse Programa no Ministério da Educação. 
Precisamos saber efetivamente como se procede o exame de 
seleção. Queremos transparência, mas necessitamos de 
esclarecimentos e orientações. Até a data de hoje, ninguém nos 
forneceu nada. Tentamos realizar audiência pública nesta Casa para 
tratar do assunto, mas representantes da CEF não comparecem. A 
informação que recebemos da Superintendência do Banco é a de que 
essa matéria é exclusiva do Governo Federal. Até concordo, mas 
temos de olhar por nossos alunos, que aguardam recursos para 
continuar seus estudos. Alguns trancaram matrícula e outros vêem 
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seus pais venderem propriedades para pagar as mensalidades. É 
público e notório o fato de que milhares de alunos aguardam sua 
classificação no FIES até o dia 1 O. Se indagarmos aos candidatos 
sobre a metodologia de escolha dos escolhidos para o programa, eles 
não saberão responder. As escolas também não. Quantas vagas são 
disponibi lizadas pelas universidades? 

A Assembléia Legislativa, por meio da Comissão de Educação, tem 
conhecimento sério dessa questão. 

Faz-se necessário que esta Assembléia, por meio da Comissão de 
Educação, tenha conhecimento dessa questão. Para isso, solicitamos 
audiência para discutir a situação com o Ministro, antes mesmo da 
divulgação do resultado. Queremos que os alunos, as escolas e as 
famílias conheçam a disponibilidade de vagas para o Estado. É 
importante conhecermos não só a de Minas, mas também a do Brasil. 
Daremos grande passo com a realização dessa audiência. Neste 
momento, reitero a minha preocupação e a da Comissão de Educação 
com o assunto. Tenho certeza de que traremos informações aos 
alunos que aguardam esclarecimentos. 

Vejo, com alegria, nesta Casa, o Deputado Odelmo Leão, Secretário 
da Agricultura, que, sem dúvida, honra o Governo Aécio Neves, pela 
dedicação, pela transparência e pelo desempenho na agricultura. V. 
Exa. enriquece este momento nesta Casa. 

Tenho o prazer de comunicar que a Comissão de Turismo aprovou 
requerimento, de minha autoria, na semana passada, para ampla 
discussão dos circu itos turísticos. Na gestão passada, do Secretário 
Manoel Costa, vários municípios aderiram aos circuitos turísticos: 
serras verdes, das águas, das malhas, do ouro, das nascentes das 
Gerais, das grutas, terras altas da Mantiqueira, caminhos do Sul de 
Minas; enfim, 1 O ou 12 circuitos implantados por regiões. Mas temos 
de fazer com que esses circuitos turísticos sejam conhecidos e que 
sobrevivam. Para praticar o turismo, o turista precisa conhecer o que 
Minas lhe reserva. 

Quero, mais uma vez, convidar os nossos pares para participarem 
dessa discussão, dia 17, quarta-feira, no Plenarinho IV, onde 
reuniremos vários Secretários Municipais de Turismo e de Cultura, 
para buscarmos efetivamente gestões concretas e fomentos 
destinados ao turismo das regiões. 
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Sabemos das condições extraordinárias e das potencialidades de 

Minas. Para isso, é necessário que a Assembléia faça gestões para 
que o turismo venha a ser máquina propulsora de investimentos para 
todas as regiões do Estado. Não discutiremos somente o Circuito da 
Fé, que inicia em Águas da Prata e termina em Aparecida, Capital 
mariana do Brasil. Ressalto que fizemos vários contatos com o 
Secretário de Turismo e com pessoas envolvidas com o turismo do 
Estado. 

Apresentamos ontem, na Comissão de Administração Pública, 
requerimento solicitando esclarecimentos das empresas responsáveis 
pela telefonia celular, das prestadoras de serviço. Deputado Fábio 
Avelar, tenho certeza de que há inúmeros municípios que ainda 
dependem da telefonia celular. No Estado há 853 municípios. Hoje 
temos apenas 252 que possuem telefonia celular, representando 1/3. 
Vejam as grandes dificuldades para esclarecermos os Prefeitos. 

Várias vezes, fomos às empresas provedoras solicitando 
detalhamento, mas, lamentavelmente, este fica na parte técnica. 
Apesar de recebermos sugestões de Vereadores, Prefeitos e 
comunidades para a instalação da telefonia celular, não conhecemos 
o que se planejou para este e para o próximo ano, uma vez que a 
expansão da comunicação se estende até 2006. Na audiência, haverá 
ampla discussão. Os Prefeitos, ansiosos, fazem questão de realizar 
parcerias e consórcios, instalando antenas para que os municípios 
sejam atendidos. As operadoras ainda não apresentaram 
esclarecimentos necessários, e os municípios aguardam há muito 
tempo. Nós, parlamentares, temos de cobrar. Há poucos dias, 
estivemos na TELEMIG acompanhando os Prefeitos da região da 
AMASP, e várias propostas foram apresentadas. Prefeituras fazem 
questão de ser parceiras da TELEMIG para a instalação desse 
importante e indispensável canal de comunicação. Entretanto, temos 
dificuldade em conhecer a realidade do empreendimento a ser 
executado pela TELEMIG e por outras operadoras. 

Tragam reivindicações ao debate. Acompanharemos os Prefeitos do 
Sul e do Norte de Minas, no dia 1 O, em Brasília, na Frente 
Municipalista, fundamental para conhecermos a difícil situação dos 
municípios mineiros. O Governador Aécio Neves associou-se ao 
projeto do municipalismo. Reunidos, reivindicaremos os direitos dos 
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nossos munícipes e municípios, "cellulas mater" do Governo. 
Obrigado. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, 

do Deputado Federal Odelmo Leão Carneiro, Secretário de Estado da 
Agricultura: do Sr. João Sales e Sales, Assessor Parlamentar do 
Secretário: e do ex-Deputado Eduardo Brandão, Presidente da 
Ruralminas 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a 

Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1 a Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão 
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Questão de Ordem 
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, quero registrar um 

fato . Na última sexta-feira, faleceu o Presidente da Câmara de Lima 
Duarte, Vereador Jorjão, do PT, lamentavelmente vítima de doença 
repentina. Exemplo para todos nós, político que morreu pobre, lutou 
pela justiça, pela igualdade e pelo combate à corrupção. Encaminho à 
Mesa moção de reconhecimento dos trabalhos realizados por ele não 
só para Lima Duarte, como também para Minas e o País. 

Esta Casa deve render homenagens a quem merece, faz da vida um 
exemplo e não se dobra diante das perseguições e das intimidações. 
Certamente, a justiça em Lima Duarte e no Brasil triunfará. Além 
disso, um dia este País não será mais palco de tanta corrupção como, 
lamentavelmente, é hoje. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência. nos termos do Regulamento 

Interno da Comissão Interestadual de Estudos para o 
Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce -
CIPE Rio Doce -, determina sejam feitas as seguintes alterações na 
composição da referida Comissão, designada em 27/5/2003: Os 
Deputados Márcio Passos e Cecília Ferramenta, de membros 
suplentes, passam à condição de efetivos; o Deputado Sidinho do 
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Ferrotaco, de membro efetivo, passa à condição de suplente; os 
Deputados Chico Simões e Adalclever Lopes passam a integrar a 
Comissão na condição de membros suplentes. 

A Presidência, atendendo à nova composição partidária desta Casa 
e às indicações processadas pelas Lideranças, designa os membros 
das seguintes comissões permanentes da Assembléia: 

Comissão de Constituição e Justiça 
Pelo BPSP: efetivos - Deputados Bonifácio Mourão, Leonídio 

Bouças e Ermano Batista; suplentes: Deputados Miguel Martini, 
Dalmo Ribeiro Silva e Olinto Godinho; pelo Bloco PT -PCdoB: efetivo -
Deputado Durval Ângelo; suplente - Deputado Weliton Prado; pelo 
PMDB: efetivo - Deputado Gilberto Abramo; suplente - Deputado 
Antônio Júlio; pelo PL : efetivo - Deputado Leonardo Moreira; suplente 
- Deputado Dinis Pinheiro; pelo PFL: efetivo - Deputado Gustavo 
Valadares; suplente - Deputado Doutor Viana. 

Comissão de Administração Pública 
Pelo BPSP: efetivos - Deputados Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro 

Silva e Fábio Avelar; suplentes - Deputados Sargento Rodrigues, 
Alencar da Silveira Jr. e Olinto Godinho; pelo Bloco PT-PCdoB -
efetivo- Deputada Jô Moraes; suplente- Deputado Roberto Carvalho; 
pelo PMDB: efetivo - Deputado Leonardo Quintão; suplente -
Deputado José Henrique; pelo PL: efetivo - Deputado Dinis Pinheiro; 
suplente - Deputado Leonardo Moreira; pelo PP: efetivo - Deputado 
Paulo Piau; suplente - Deputado Alberto Pinto Coelho. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para, 
no Prazo de 60 dias, Estudar a Situação da Cafeicultura em Minas 
Gerais, doravante denominada Comissão Especial da Cafeicultura 
Mineira. Pelo BPSP: efetivos - Deputados Luiz Humberto Carneiro e 
Dalmo Ribeiro Silva; suplentes - Deputados Zé Maia e Sebastião 
Helvécio; pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo - Deputado Laudelino 
Augusto; suplente - Deputado Biel Rocha; pelo PMDB: efetivo -
Deputado José Henrique; suplente - Deputado lvair Nogueira; pelo 
PP: efetivo - Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado Gil Pereira. 
Designo. Às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para, 
no Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudos sobre a Situação Financeira 
e Institucional da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, 
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doravante denominada "Comissão Especial da Santa Casa de Belo 
Horizonte". Pelo BPSP: efetivos - Deputados Fahim Sawan e Neider 
Moreira; suplentes - Deputados Carlos Pimenta e Doutor Ronaldo; 
pelo Bloco PT-PCdoB: efetivos - Deputados Roberto Carvalho e Jô 
Moraes; suplentes - Deputados Ricardo Duarte e Marília Campos; 
pelo PL: efetivo - Deputado Roberto Ramos; suplente - Deputado 
Jayro Lessa. Designo. Às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para, 
no Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudo sobre o Estado de 
Conservação da Malha Rodoviária Estadual, especificamente do Anel 
Rodoviário de Belo Horizonte, doravante denominada "Comissão 
Especial do Anel Rodoviário". Pelo BPSP: efetivos- Deputados Miguel 
Martini e Fábio Avelar; suplentes - Deputados Alencar da Silveira Jr. e 
Lúcia Pacífico; pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo - Deputado André 
Quintão; suplente - Deputada Maria Tereza Lara; pelo PL: efetivo -
Deputado Célio Moreira; suplente- Deputado lrani Barbosa; pelo PFL: 
efetivo - Deputado Gustavo Valadares; 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 n°s 1.277/2003, da Comissão de Defesa do 
Consumidor e da Comissão de Transporte, 1.278 e 1.279/2003, da 
Comissão de Saúde, 1 .280/2003, da Comissão de Política 
Agropecuária, 1.281/2003, da Comissão de Segurança Pública, e 
1.282 e 1 .283/2003, da Comissão de Transporte. Publique-se para os 
fins do art. 104 do Regimento Interno. 

Questões de Ordem 
O Deputado Carlos Pimenta - Estou ouvindo o anúncio das 

designações das novas comissões permanentes e comissões 
especiais. Gostaria de fazer um apelo à Mesa. Há algum tempo 
protocolamos uma solicitação pedindo à Mesa e ao Presidente que 
estudem a possibilidade da criação de uma comissão permanente 
voltada para o desenvolvimento do Norte de Minas, do vale do 
Jequitinhonha e do vale do Mucuri. Nossa fundamentação se baseia 
na disposição do Governador Aécio Neves em criar uma secretaria 
extraordinária voltada para essas regiões, voltada para o 
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desenvolvimento. Agora ela se fundamenta ainda mais, Sr. 
Presidente, quando o Presidente Lula recria a SUDENE. São ações 
de Governo que virão para o fortalecimento do processo de 
desenvolvimento de todas essas regiões. Se o Governo do Estado 
tem uma secretaria extraordinária voltada para o desenvolvimento, se 
o Governo Federal tem um projeto da SUDENE, um projeto de apoio 
ao pequeno produtor rural em parceria com Minas Gerais, o 
PRODETUR e vários outros projetos, entendemos que este é um 
momento importante e essencial para que a Assembléia de Minas 
possa acompanhar essa nova visão do Governo do Estado e do 
Governo Federal para a nossa região. 

É o momento adequado para levarmos essa proposta ao Colégio de 
Líderes, mas, de público, faço um apelo ao Presidente, Deputado 
Mauri Tôrres, que não tem medido esforços em nos ajudar criando 
condições para que possamos desenvolver esse trabalho na nossa 
região. 

Essa comissão permanente, com representantes do Mucuri, do 
Jequitinhonha e do Norte de Minas, teria muito mais condições do que 
outras para desenvolver um grande trabalho. Temos clima para a 
criação dessa comissão, porque não traria nenhum ônus à Casa. 
Conversando com os parlamentares, a gente sente que todos querem 
que se caminhe por essa trilha. 

Sr. Presidente, tenho um abaixo-assinado com mais de 800 
assinaturas de Vereadores do Norte de Minas, mas não tenho as 
assinaturas do Mucuri nem do Jequitinhonha. Aliás , gostaria de fazer 
um apelo aos representantes dessas regiões para que também façam 
um movimento. O movimento já partiu da base e há predisposição e 
interesse dos Deputado no atendimento do nosso pleito. 

Peço a V. Exa. que analise com carinho a proposta deste Deputado 
em nome de muitos outros, de criar uma comissão permanente da 
Casa em prol do desenvolvimento do Norte de Minas, do vale do 
Mucuri e do vale do Jequitinhonha. Muito obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Gostaria de aproveitar o ensejo 
em que V. Exa. está designando as comissões para lembrar o 
requerimento que apresentamos à Casa e foi aprovado para a criação 
da frente parlamentar para preservação do patrimônio, histórico, 
artístico e cultural de Minas Gerais. Temos acompanhado dia a dia a 
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situação das artes sacras e as dificuldades que estamos vivendo 
com incêndios, roubos. Hoje, conversando com o nosso Secretário de 
Cultura, pudemos observar a preocupação de nosso Governo. 

A Frente Parlamentar formada pelos Deputados da Casa terá a 
missão de discutir e preservar junto ao IEF, ao IGAM, ao IHAN e a 
outros órgãos o que for necessário para que a Assembléia Legislativa 
possa dar sustentabilidade e garantia necessárias para a preservação 
do nosso patrimônio histórico. Somente com uma comissão 
permanente daremos sustentabilidade àqueles que todos os dias 
vêem os frutos de relíquias de igrejas serem roubadas ou perdidas. A 
Assembléia vai poder contribuir muito nesse processo. Muito obrigado. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Administração Pública - aprovação, na 15a Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 1.131/2003, da Deputada Maria Olívia; 1.152 a 
1.156/2003, do Deputado Leonardo Moreira; 1 .190 e 1.208/2003, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e 1 .192/2003, do Deputado Doutor 
Ronaldo de Assuntos Municipais - aprovação, na 14a Reunião 
Ordinária, dos Requerimentos n°S 1.144 a 1 .149, e 1 .176 a 
1.180/2003, do Deputado Laudelino Augusto, 1.143/2003, do 
Deputado João Bittar, 1.161 /2003, do Deputado Mauri Torres, 
1.162/2003, do Deputado Zé Maia, e 1.185, 1 .187 e 1 .204/2003, do 
Deputado Arlen Santiago; de Segurança Pública - aprovação, na 13a 
Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos 917/2003, da Comissão de 
Direitos Humanos, com a Emenda n° 1, 1.199/2003, do Deputado 
Weliton Prado, e 1.218 e 1.219/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva; e do Trabalho - aprovação, na 19a Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 1.205/2003, da Deputada Ana Maria Resende, 
1.211 /2003, do Deputado José Milton, e 1.226/2003, da Deputada 
Marília Campos (Ciente. Publique-se.). 

Questão de Ordem 
O Deputado Célio Moreira - Gostaria de pedir a V. Exa. que seja 

feita a chamada para a verificação de quórum. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. 

Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a verificação 
do número regimental. 
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O Sr. Secretário (Deputado Weliton Prado)- (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados, portanto 

há quórum para a continuação dos trabalhos. Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando a 
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 
1°, transferi-la ao Deputado Leonídio Bouças. A Presidência defere o 
requerimento e fixa ao orador o prazo de 1 O minutos. Com a palavra, 
o Deputado Leonfdio Bouças. 

O Deputado Leonídio Bouças - Sr. Presidente, Deputado Mauri 
Torres, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, amigos da TV Assembléia e 
imprensa, o assunto que me traz à tribuna é de extrema importância. 
Estamos acompanhando, pela imprensa, um fato escandaloso. O 
"Estado de Minas" abordou esse fato. Até agora não ouvi nenhum 
pronunciamento a respeito desse assunto, que é da maior gravidade. 
Gostaria de contar com a atenção especial dos Deputados do PT, 
porque esse assunto coloca Minas Gerais, de uma vez por todas, no 
balaio. 

Há muitos anos, desde o Governo Fernando Henrique, estamos 
vendo os partidos do Governo reclamarem da presença maciça de 
Ministros paulistas, ao que se dava o nome de "paulistério". Agora, no 
Governo Lula, acompanhamos pelos jornais os Deputados do PT 
preocupados com a presença maciça de Ministros paulistas no 
Governo. 

Não estou ocupando esta tribuna por estar preocupado com a 
quantidade de Ministros paulistas. Temos de respeitar a federação. 
Estamos acompanhando a questão da reforma tributária e dos 
recursos da CIDE, que estão sendo usados não para a malha 
rodoviária , de acordo com a proposta do Governador Aécio Neves, 
que é a mais lógica e séria. O Governo está assinando embaixo de 
propostas para distribuir a CIDE de acordo com a população ou de 
acordo com uma cota mínima e igual para os Estados. Minas Gerais 
está em uma situação muito difícil. 

Tratarei também de um outro assunto, que é um escândalo. Na 
quinta-feira, compareci , juntamente com o Deputado Jayro Lessa, ao 
lançamento da pedra fundamental da sede da Justiça Federal em 
Minas Gerais, que seria em frente ao BH Shopping, na saída para o 
Rio de Janeiro. O terreno tem 30.000m2 . Houve um decreto do atual 
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Presidente da República, em maio, desapropriando uma área para 
que se construísse o prédio da Justiça Federal. Ficamos abismados 
ao saber, pelos jornais, que o decreto foi revogado. Estávamos 
acompanhando uma fofoca, nos bastidores da Justiça, de que o 
Grupo Pão de Açúcar estava interessado em reverter essa 
desapropriação, para que ali fosse construído um supermercado. 

Os senhores e as senhoras têm de saber que ali já foram gastos 
R$1.400.000,00, apenas com os projetos para a construção do prédio. 
Quem forneceu essa informação foi a própria empresa que venceu a 
licitação, a Soares Base Engenharia, de Brasília. A obra, orçada em 
R$100.000.000,00, permitiria abrir mão da sede atual no Bairro Santo 
Agostinho e entregar os outros seis prédios alugados, que acomodam 
a estrutura do Judiciário Federal em Minas Gerais, correspondendo a 
um gasto anual de R$4.000.000,00. 

Meus amigos, isso é inacreditável. O Governo é de um partido que 
batia sem parar pela transparência, ética, respeito aos cofres públicos. 
Não vi ninguém vir aqui falar sobre esse escândalo, que é a 
revogação desse ato, desse decreto de desapropriação. Já está 
parecendo brincadeira. Estivemos lá, na quinta-feira, dia 28. Existem 
fotos. Estava lá o Diretor do Fórum da Justiça Federal em Minas 
Gerais, representantes de entidades e vários Deputados. No dia 28, 
era aberta a placa da pedra fundamental e, na sexta-feira, assistimos 
a um decreto revogando o de desapropriação. 

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que seja formada uma comissão de 
representação desta Casa para ir aos Líderes da nossa bancada, na 
Câmara Federal , e aos nossos Senadores solicitar apoio, a fim de não 
permitir essa afronta ao Estado. Isso é um desrespeito com o povo de 
Minas, com a Nação brasileira, já que a União gastou R$1.400.000,00 
só em projetos da obra. Esse ato deveria ter sido estudado antes. 
Muitos poderiam dizer: ali , é melhor para construir supermercado. 
Trata-se de uma improbidade administrativa. Quem vai devolver 
R$1.400,000,00 aos cofres públicos, se o ato se consumar? Aliás , 
pela notícia do jornal, já se consumou. Até o momento, estávamos 
apenas receosos. Eu nem acreditava nessa hipótese. Faço esse 
requerimento, que deverá ser votado. 

O Deputado lrani Barbosa (em aparte) - Deputado Leonídio Bouças, 
meu companheiro e amigo, um dia vou à tribuna com mais tempo para 
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fazer uma dissertação sobre esse assunto. 

Logo que o Lula tomou posse, descartou a possibilidade de arrumar 
R$700.000.000,00 para trocar os aviões FAB, que fazem a vigilância 
das nossas fronteiras. Quem não vê pela televisão o sucateamento da 
nossa Polícia Federal? É o partido dos revolucionários, que 
seqüestrava pessoas, traficava drogas para fazer a revolução contra o 
imperialismo representado pelo Brasil perante os Estados Unidos. 
Será que os traficantes não estão tendo muita facilidade, Deputado? 
Agora, o Governo demonstra desrespeito com Minas Gerais. A área 
onde seria construído o prédio da Justiça Federal Regional entregam 
de volta a um supermercado. Meu Deus do céu! Não sei o que o Lula 
está fazendo no Governo, mas o José Dirceu está fazendo uma 
caixinha fenomenal. Obrigado. 

O Deputado Leonídio Bouças- Agradeço o aparte. O Padre João, do 
PT, está aqui. Gostaria que a Bancada do PT, em especial a bancada 
do Presidente Lula na Assembléia Legislativa, falasse sobre esse 
assunto gravíssimo. Se esse fato tivesse acontecido em outra época, 
estaríamos assistindo aos Deputados do PT assumindo esta tribuna e 
pedindo providências ou, no mínimo, informações. 

Queremos informações sobre o prejuízo e como esse dinheiro será 
ressarcido aos cofres públicos. Como um Governo que não tem 
planejamento pode evitar situações como essa? Tenho o ato do 
decreto que tornou de utilidade pública aquela área, para fins de 
desapropriação. É um escândalo em Minas Gerais. Temos de ter a 
palavra dos representantes do PT, temos de cobrar da nossa bancada 
federal uma atuação firme nesse sentido. 

Vejo matéria no jornal que me deixa preocupado, pois parece que 
estamos na ditadura, uma vez que traz: "Consulta feita a juristas 
mineiros, que preferem o anonimato diante da polêmica, apontam que 
a decisão ainda é passível de discussão, pois a revogação do decreto 
de desapropriação somente é aceitável se ficar comprovado que a 
medida vem atender ao interesse público, de forma mais abrangente 
que as razões que motivarem inicialmente a desapropriação". 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - O Deputado 
Leonídio Bouças está se exaltando e sendo injusto com o Presidente 
da República e com seu Programa Fome Zero. Tenho certeza de que, 
com a revogação e a volta desse terreno para o Pão de Acúcar, 
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teremos mais um lugar para comprar o arroz, o feijão, a cesta 
básica. A preocupação do Presidente Lula consiste em saber onde o 
brasileiro comprará, e o Pão de Açúcar será mais um supermercado, 
um local de distribuição de alimentos, lógico, mediante pagamento. 

Tenho certeza de que a Bancada do PT, que não está presente no 
Plenário neste momento, somente temos o Deputado Padre João, 
saberá mostrar a V. Exa. a importância desse gesto do Presidente 
Lula, que é um trabalhador que chegou à Presidência da República e 
está acostumado a freqüentar não o Pão de Açúcar, mas a feira da 
porta de sua residência, quando operário. 

V. Exa. está sendo injusto com o Presidente da República e com o 
Programa Fome Zero, que está atendendo toda Minas Gerais, todo o 
Brasil e boa parte do mundo. 

O Deputado Leonídio Bouças - Sr. Presidente, estaremos aqui 
cobrando, todos os dias, para saber o resultado final desse escândalo. 
Acredito, Deputados, que possa até haver explicação para isso, só 
não consigo entender qual. Mas como temos bom-senso, não somos, 
como alguns, especializados em atirar pedras antes de analisar os 
fatos, não vamos jogar pedras na vidraça. Queremos pelo menos uma 
resposta, para que o povo de Minas Gerais e o povo brasileiro 
entendam essa situação grave, de um decreto de desapropriação que 
depois é revogado para atender um grande grupo econômico. Isso 
depois de o Governo já ter gasto quase R$1 .500.000,00 em projetos 
para uma determinada obra. Isso é inaceitável. 

Cobraremos resposta da Bancada do PT. Se fosse em outra 
situação, seriam os primeiros a gritar e querer resposta para a 
indagação. Obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, constatamos vanas 

atividades na Casa, portanto o Plenário está praticamente vazio. Peço 
encerramento de plano da reunião. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 4, 
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 
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ATA DA 16a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA, EM 19/8/2003 

Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Alberto Bejani , Sargento Rodrigues, Célio Moreira e Rogério Correia, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental , o 
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Célio Moreira, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a ouvir convidados para 
discutir as ameaças de morte que o Vereador Betinho Duarte vem 
sofrendo. 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 Célio Moreira, em que 
pleiteia seja enviado ofício ao Chefe da Polícia Civil solicitando 
informações sobre a apuração do seqüestro de motorista da Prefeitura 
de Belo Horizonte, no dia 2/4/2003, e do atentado sofrido por outro 
motorista da Prefeitura, baleado em 25/5/2003, ambos quando o 
Vereador Betinho Duarte ocupava interinamente o cargo de Prefeito 
da Capital. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os 
convidados e registra a presença do Vereador Betinho Duarte, 
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e de testemunha. 
A Presidência concede a palavra ao Deputado Rogério Correia, autor 
do requerimento que deu origem a esta reunião , para suas 
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, 
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se 
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares e convidados, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2003. 
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Roberto Ramos -

Rogério Correia. 
ATA DA 16a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 19/8/2003 
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Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Doutor Viana, Padre João, Luiz Humberto Carneiro e Antônio Júlio 
(substituindo este ao Deputado Gilberto Abramo, por indicação da 
Liderança do PMDB), 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 Padre João, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: Ofício no 3/2003, do Governador do Estado, que 
encaminha processos de legitimação de terras devolutas rurais e 
urbanas. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Na ausência do Deputado Gilberto Abramo, 
relator do Projeto de Lei n° 637/2003 no 1 o turno, o Presidente 
redistribui a matéria ao Deputado Padre João, que solicita prorrogação 
do prazo regimental. Nesse momento, assume a Presidência o 
Deputado Padre João. Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é 
aprovado o Requerimento no 1.137/2003. Passa-se à 38 Fase do 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Antônio Júlio, em 
que solicita a realização de audiência pública da Comissão, no 
Município de Pará de Minas, no dia 4 de setembro, quando da 
realização da XXIII Festa Estadual do Frango e 111 Festa do Suíno de 
Pará de Minas, para discutir a liberação do aproveitamento de crédito 
de ICMS para pessoas físicas ; a redução da alíquota de ICMS para 
ovos industrializados e embalagens para ovos; e a paridade de taxas 
ambientais com os outros Estados; e Ricardo Duarte, em que solicita 
seja formulada manifestação de aplauso à Usina Coruripe Açúcar e 
Álcool , na pessoa de seu Diretor-Gerente, Vitor Montenegro 
Wanderley Júnior, pelos relevantes serviços prestados em prol do 
desenvolvimento agroindustrial , com respeito ao meio ambiente, na 
região do Triângulo Mineiro. e, em especial , no Pontal do Triângulo. 
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Cumprida a finalidade da reunrao, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2003. 
Doutor Viana, Presidente- Luiz Humberto Carneiro- Padre João. 
ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE MEMBRO DO 
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM 20/8/2003 

Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Biel Rocha, Maria Tereza Lara e Mauro Lobo, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental , o Presidente "ad 
hoc", Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião, informa que se 
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e designar o relator, 
determina à assessoria que proceda à distribuição das cédulas de 
votação e solicita ao Deputado Biel Rocha que atue como 
escrutinador. Feita a contagem dos votos, são eleitos os Deputados 
Mauro Lobo e Maria Tereza Lara para os cargos de Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente. O Deputado Mauro Lobo, após dar 
posse ao Vice-Presidente e ser empossado como Presidente, designa 
o Deputado Weliton Prado para relatar a matéria. Cumprida a 
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2003. 
Mauro Lobo, Presidente - Alberto Bejani - Leonídio Bouças - Weliton 

Prado. 
ATA DA 19a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 27/8/2003 
Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Doutor Ronaldo, Fábio Avelar e Elmiro Nascimento, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Carlos Pimenta, lvair Nogueira, Leonídio Bouças e Antônio Júlio. 
Havendo número regimental , o Presidente, Deputado Doutor Ronaldo, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Elmiro Nascimento, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência esclarece que a reunião se 
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destina a apreciar a matéria constante na pauta e a debater, com 
convidados, possíveis irregularidades na instalação de depósito de 
lixo no Município de Juatuba e comunica o recebimento de ofício do 
Sr. Shelley de Souza Carneiro, Secretário Adjunto de Meio Ambiente, 
publicado no "Diário do Legislativo" de 22/8/2003. Passa-se à 2a Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s 
1.141 e 1.184/2003. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta, em que 
solicita seja realizada audiência pública no Distrito de Engenheiro 
Dolabela, no Município de Bocaiúva, para debater a situação da 
barragem que fornece água aos assentados do INCRA; Ricardo 
Duarte, em que solicita seja realizada reunião com os convidados que 
menciona para discutir o Projeto de Lei n° 12/2003; Rogério Correia, 
em que solicita seja realizada visita ao local de instalação de usina de 
reciclagem de resíduos industriais, em Juatuba, para conhecimento 
das condições ambientais do empreendimento, e sejam convidados 
representantes da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e do Ministério do Meio Ambiente; Elmiro Nascimento, em 
que solicita seja realizada reunião com representantes do Município 
de Juatuba para debater a futura instalação de usina de reciclagem de 
lixo naquele município, com emenda do Deputado Rogério Correia 
para que sema convidados representantes da Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e do Ministério do Meio 
Ambiente, 
Prefeito de Juatuba e Diretores da empresa envolvida. A Presidência 
interrompe os trabalhos ordinários para. em reunião especial , ouvir os 
seguintes convidados: Srs. Derci Alves Ribeiro Filho, Prefeito 
Municipal de Florestal ; Breno Caleiro Palme, Diretor da Onyx-SGR; 
Márcia Romanelli , Gerente da Divisão de Indústrias Químicas da 
FEAM; Valdir Francisco Moreira, Presidente da Associação União Boa 
Esperança - AUBE -; Delson Henrique da Cruz Costa e Otto Faleiro 
Barroso, respectivamente Presidente e Vereador à Câmara Municipal 
de Juatuba. A Presidência concede a palavra ao Deputado Fábio 
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Avelar, autor do requerimento que deu origem ao debate, para 
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos 
convidados para que façam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião , a Presidência agradece a presença 
dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Fábio Avelar- Márcio Passos. 
ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE 

LEI N° 15.592, EM 27/8/2003 
Às 9h45min , comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Antônio Carlos Andrada, Antônio Júlio, Arlen Santiago e Maria Tereza 
Lara (substituindo este ao Deputado Chico Simões, por indicação da 
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Antônio Júlio, 
declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se 
tratar da primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a 
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a 
designar relator. Ato contínuo, determina a distribuição das cédulas de 
votação. Apurados os votos, são eleitos para Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente , os Deputados Antônio Carlos Andrada e 
Miguel Martini. Logo após, o Presidente "ad hoc" dá posse ao 
Presidente eleito, que por sua vez empossa o Vice-Presidente. Em 
seguida, o Presidente designa relator da matéria o Deputado Antônio 
Júlio. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, informa que a próxima reunião, para 
apreciar o parecer do relator, será convocada por meio de edital , 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2003. 
Antônio Carlos Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Roberto 

Ramos. 
ATA DA 1r REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 27/8/2003 
Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
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Ermano Batista, Chico Simões, José Henrique e Sebastião 
Helvécio, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, 
o Deputado André Quintão. Havendo número regimental , o 
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado José Henrique, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e comunica o recebimento de ofícios dos Srs. 
Simão Pedro Toledo, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, e 
José Júlio Coelho Pallone, Gerente-Geral da Agência Gutierrez da 
CEF, publicados no "Diário do Legislativo" de 14/8/2003; Francisco 
das Chagas Lopes da Cunha (5) , publicados no "Diário do Legislativo" 
de 14 e de 22/8/2003; Ruy Soares Leal , Gerente de Apoio ao 
Desenvolvimento Urbano da CEF, publicado no "Diário do Legislativo" 
de 19/8/2003; Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras 
Públicas, publicado no "Diário do Legislativo" de 15/8/2003; Manoel 
Cordeiro, Presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara 
Municipal de Divinópolis, e Tiago Pereira Lima, Diretor do 
Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social , 
publicados no "Diário do Legislativo" de 22/8/2003, e José Vannuchi , 
Chefe da Assessoria para Assuntos Municipais do Ministério da 
Fazenda, publicado no "Diário do Legislativo" de 21 /8/2003. O 
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as 
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s 67 e 
370/2003, no 1° turno (Deputado Gil Pereira); 150, 305 e 909/2003, no 
1° turno, e 738/2003, no 2° turno (Deputado Sebastião Helvécio); 752 
e 264/2003, no 1° turno, 75 e 740/2003, no 2° turno (Deputado Jayro 
Lessa); 138 e 631 /2003, no 1° turno (Deputado Chico Simões); 225 e 
545/2003, no 1 o turno (Deputado José Henrique) e 697/2003, no 1 o 
turno (Deputado lrani Barbosa). O Presidente passa a palavra ao 
Deputado André Quintão, que convida os membros desta Comissão 
para participar do debate que ocorrerá na Comissão de Participação 
Popular no dia 11/9/2003, sobre o PPAG e o PMDI. Passa-se à 1a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os 
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pareceres pela reJelçao, no 1° turno, dos Projetos de Lei 
Complementar no 4/2003 (relator: Deputado Sebastião Helvécio, em 
virtude de redistribuição) e do Projeto de Lei n° 586/2003 (relator: 
Deputado José Henrique, em virtude de redistribuição) e pela 
aprovação, no 1 o turno, dos Projetos de Lei n°s 66/2003 na forma do 
Substitutivo no 1, da Comissão de Trabalho, Previdência e Ação Social 
(relator: Deputado Chico Simões); 67/2003 na forma do Substitutivo n° 
1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda no 1, da 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (relator: Deputado 
José Henrique, em virtude de redistribuição) ; 101/2003 com as 
Emendas nos 1 e 2 (relator: Deputado Sebastião Helvécio); 130/2003 
na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia (relator: Deputado Sebastião Helvécio, em 
virtude de redistribuição) ; 305/2003 na forma do Substitutivo no 1 
(relator: Deputado Sebastião Helvécio); 361 /2003 com a Emenda n° 1 
ao Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: 
Deputado Sebastião Helvécio); 380/2003 com as Emendas n°s 1 e 2 
(relator: Deputado José Henrique, em virtude de redistribuição); 
614/2003, na forma do Substitutivo n° 1 da Comissão de Constituição 
e Justiça (relator: Deputado José Henrique) e 752/2003, na forma do 
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: 
Deputado Chico Simões, em virtude de redistribuição). Na fase de 
discussão e votação dos Projetos de Lei n°s 380 e 586/2003 
comparece a Deputada Maríla Campos. Passa-se à 3a Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da 
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do 
Deputado Chico Simões, em que solicita a realização de audiência 
pública desta Comissão para obter esclarecimentos sobre a proposta 
de modificação na legislação federal que regula a relação do setor 
público com o privado. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio - José Henrique -

Chico Simões - Gil Pereira. 
ATA DA 19a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
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CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 27/8/2003 

Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas 
Lúcia Pacífico, Vanessa Lucas e Maria Tereza Lara e o Deputado 
Antônio Júlio, membros da supracitada Comissão. Registra-se, 
também , a presença do Deputado Laudelino Augusto. Havendo 
número regimental, a Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da 
Deputada Maria Tereza Lara, 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 Presidente acusa o 
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os 
relatores citados a seguir: Projeto de Lei no 1 04/2003, no 2° turno 
(Deputada Vanessa Lucas); Projeto de Lei n° 712/2003, no 1 o turno 
(Deputada Maria Tereza Lara). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. O Deputado Antônio Júlio 
solicita adiamento da votação do Requerimento no 1.198/2003, o que 
é aprovado pela Comissão. Cumprida a finalidade da reunião , a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2003. 
Maria Tereza Lara, Presidente - Leonídio Bouças - Adalclever 

Lopes. 
ATA DA 14a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, EM 27/8/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Olinto Godinho, Gilberto Abramo e Cecília Ferramenta, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, 
Deputado Gilberto Abramo, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento da Deputada Cecília Ferramenta, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante da pauta. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
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dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s 1.144 a 1.149 e 
1.176 a 1 .180/2003, do Deputado Laudelino Augusto; 1.143/2003 do 
Deputado João Bittar; 1.161 /2003, do Deputado Mauri Torres; 
1 .162/2003, do Deputado Zé Maia; e 1 .185, 1 .186 e 1 .204/2003, do 
Deputado Arlen Santiago. 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 Olinto Godinho, em que solicita à Consultoria da Casa 
informações técnicas sobre a atual legislação que rege a anexação de 
territórios. A seguir, a Presidência interrompe os trabalhos ordinários 
para, em reunião especial, ouvir os Srs. Edeltônio Gomes Vitor, Pedro 
Antônio Coelho e Wilson Carlos de Abreu, respectivamente , 
Presidente da Câmara e Vereadores; Welinton Gomes Vitor e 
Osmano Eustáquio Silva, respectivamente , Secretário-Geral da 
Câmara e Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente , todos 
do Município de Capelinha; e ainda, o Professor José Carlos 
Machado, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A 
Presidência passa a palavra aos convidados, para que façam suas 
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme 
consta 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, 3 de setembro de 2003. 
Gilberto Abramo, Presidente - Cecília Ferramenta - Zé Maia. 
ATA DA 20a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 27/8/2003 
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Elmiro Nascimento, Biel Rocha, Leonídio Bouças e Paulo Cesar, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental , o 
Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Leonídio 
Bouças, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e comunica o recebimento de convite da Prefeitura 

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



176 
Municipal de ltabirito e da Secretaria da Agricultura, por intermédio 
da EMATER-MG e da Associação Comunitária de Acuraí, para o 11 Dia 
de Campo em Turismo Rural de ltabirito. Passa-se à 1 a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres 
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão 
e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1 o turno. do 
Projeto de Lei no 512/2003 com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão 
de Constituição e Justiça (relator: Deputado Leonídio Bouças). Passa-
se à 28 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
Requerimentos nos 1 .130 e 1.142/2003. Passa-se à 38 Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos dos Deputados Biel Rocha, em que pleitea 
seja encaminhado ofício ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas solicitando seja realizada parceria dessa Secretaria com a 
Prefeitura Municipal de Lima Duarte a fim de que sejam concluídas as 
obras de eletrificação rural desse município; Carlos Pimenta, em que 
solicita seja realizada audiência pública em Montezuma a fim de se 
avaliar a audiência realizada nesse município na legislatura passada e 
de se debater o investimento no turismo do Norte de Minas; e Paulo 
Cesar, em que solicita seja encaminhado ofício às autoridades que 
menciona dando-lhes ciência de correspondência enviada por 
argentino importador de calçados brasileiros. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2003. 
José Henrique, Presidente - Leonídio Bouças - Biel Rocha. 

ATA DA 188 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE, EM 
28/8/2003 

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Chico Simões, Doutor Ronaldo e 
Neider Moreira, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental , o Presidente, Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
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Neider Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior , a qual 
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a 
proposta de inclusão do tratamento homeopático no Sistema Único de 
Saúde - SUS. O Presidente procede à leitura da seguinte 
correspondência: ofícios do Fórum Mineiro de Saúde Mental em que 
se faz convite à Comissão de Saúde para participar de sua reunião 
mensal, no dia 6/7/2003, às 1 O horas, no auditório da Secretaria 
Municipal dos Direitos de Cidadania da Prefeitura de Belo Horizonte; 
da Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ -, que comunica a abertura 
das inscrições, no período de 18/8/2003 a 3/10/2003, para os cursos 
de mestrado e doutorado em Saúde Pública. A Presidência designa o 
Deputado Neider Moreira para relatar o Projeto de Lei no 44/2003 e o 
Deputado Fahim Sawan para relatar o Projeto de Lei no 174/2003, 
ambos no 2° turno. A Presidência destina essa parte da reunião a 
ouvir os seguintes convidados: Sra. Maria Celeste Aguiar, Analista de 
Saúde da Diretoria das Redes Assistenciais da SES; Srs. Mário 
Antônio Cabral Ribeiro, Presidente da Associação Médica 
Homeopática de Minas Gerais; Corrado Giovanni Bruno, Vice-
Presidente da Liga Médica Internacional de Homeopatia; Cláudia 
Prass, membro da Coordenação das Práticas Médicas não Alopáticas; 
Walcymar Leonel Estrela, Chefe de Departamento de Terapêuticas 
não Convencionais da Diretoria de Saúde, Saneamento e 
Desenvolvimento Ambiental da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora; 
João Gabriel Marques Fonseca, professor do Departamento de 
Clínicas Médicas da UFMG, os quais são convidados a tomar assento 
à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Chico Simões. 
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas 
considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, 
pela ordem acima mencionada, para que façam suas exposições. 
Abertos os debates, participam os seguintes convidados: Srs. Eduardo 
Almeida Cunha Filgueiras, Vinícius Machado Caniato, Soraida Pereira 
Peixoto, Sebastião Estevam, Carolina Miranda Zulato, Ismael Mares 
Filho e Renato Maciel. Segue-se ampla discussão, conforme consta 
nas notas taquigráficas. A seguir, o Presidente passa à votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados 
requerimentos do Deputado Fahim Sawan (2) em que solicita seja 
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encaminhado ofício ao Ministro da Saúde, com vistas a 
disponibilizar uma farmácia homeopática em cada cidade-pólo do 
Estado de Minas Gerais e seja encaminhado ofício ao 
Superintendente da FUNED solicitando sejam incluídos os 
medicamentos homeopáticos na sua linha regular de produção, do 
Deputado Chico Simões (2), em que solicita seja encaminhado ofício 
ao Prefeito de Betim solicitando a reativação da Unidade Municipal de 
Terapias Alternativas nessa cidade, e seja encaminhado ofício ao 
Ministro da Educação solicitando a inclusão da disciplina homeopática 
na grade curricular dos cursos de graduação em Medicina, Farmácia, 
Odontologia, Veterinária e Agronomia. 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 setembro de 2003. 
Fahim Sawan, Presidente - Neider Moreira - Doutor Viana. 

ATA DA 108 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
DIREITOS HUMANOS, EM 28/8/2003 

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Durval Ângelo, Mauro Lobo, Marília Campos e Roberto Carvalho, 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Biel Rocha. O Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara 
aberta a reunião , dá a ata por aprovada e solicita aos membros da 
Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a 
reunião se destina a debater as conseqüências da Lei no 6.683, de 
28/8/79 (Lei da Anistia). O Presidente destina esta parte da reunião a 
ouvir os convidados e registra a presença do Sr. João Batista de 
Oliveira, Subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Esportes e representante do titular dessa 
Secretaria; das Sras. Heloísa Greco, Coordenadora do Movimento 
Tortura Nunca Mais; Gilse Cosenza, Coordenadora da Comissão de 
Anistiados; dos Srs. Robson Sávio Reis Souza, Coordenador da 
Comissão de Indenização do Conselho Estadual de Defesa dos 
Direitos Humanos - CONEDH -; Vicente Gonçalves, Vice-Presidente 
da Associação dos Perseguidos Políticos do Brasil; André José de 
Castro Bernardes, Gerente de Atendimento ao Consumidor do 
PROCON-BH; da Sra. Caroline Dantas, Secretária Executiva do 
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CONEDH e da Comissão de Indenização; do Fr. Cristóvão Pereira, 
representando o Fórum Mineiro de Direitos Humanos; e do Sr. Willian 
Santos, da Coordenadoria de Direitos Humanos de Belo Horizonte. O 
Presidente tece suas considerações m1c1a1s, como autor do 
requerimento que deu origem ao debate. Logo após, passa a palavra 
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os 
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião , a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos . 

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2003. 
Durval Ângelo , Presidente - Roberto Ramos - Mauro Lobo. 
ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 
W 15.577, EM 28/8/2003 

Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas 
Maria José Haueisen, Cecília Ferramenta e Lúcia Pacífico, membros · 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental , a Presidente " 
ad hoc", Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e 
comunica que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião 
da Comissão, a qual se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a designar o relator. A seguir, determina a distribuição 
das cédulas de votação aos membros da Comissão e convida a 
Deputada Cecília Ferramenta para atuar como escrutinadora. Esta, 
após computar os votos, anuncia que as Deputadas Maria José 
Haueisen e Lúcia Pacífico tiveram três votos para Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente. A Presidente "ad hoc" empossa a Vice-
Presidente, que por sua vez dá posse à Presidente, a quem devolve a 
direção dos trabalhos. A Presidente profere palavras de 
agradecimento e designa para relatar a matéria a Deputada Cecília 
Ferramenta. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião extraordinária, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos . 

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Cecília Ferramenta - Roberto 
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Ramos. 
ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE 

LEI N° 15.582 , EM 2/9/2003 
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Bonifácio Mourão, Paulo Cesar e Sebastião Helvécio, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad 
hoc", Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião, informa 
que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião especial e 
que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e 
designar o relator. O Presidente determina a distribuição das cédulas 
de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Sebastião 
Helvécio para atuar como escrutinador, o qual anuncia o resultado da 
reunião: são eleitos os Deputados Paulo Cesar para Presidente e 
Bonifácio Mourão para Vice-Presidente, ambos com três votos. Ato 
contínuo, o Presidente empossa o Presidente eleito, a quem transfere 
a condução dos trabalhos. O Presidente, Deputado Paulo Cesar, 
agradece a confiança nele depositada, empossa o Vice-Presidente 
eleito e designa o Deputado Bonifácio Mourão como relator. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião extraordinária, que se fará realizar no dia 3 de setembro, às 
15h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2003. 
Paulo Cesar, Presidente- Bonifácio Mourão- Alberto Pinto Coelho. 

ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À 

PROPOSIÇÃO DE LEI N° 15.585, EM 2/9/2003 
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Domingos Sávio, Maria José Haueisen, Antônio Carlos Andrada e 
José Henrique, membros da supracitada Comissão. Está presente, 
também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a designar 
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o relator e a tratar de assuntos da Comissão. Prosseguindo, o 
Deputado Domingos Sávio designa o Deputado Antônio Carlos 
Andrada como relator da matéria. Com a palavra, o Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva apresenta requerimento em que solicita seja realizada 
audiência pública desta Comissão com a finalidade de se debater o 
veto. Submetido a votação, é aprovado o requerimento. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião extraordinária, a ser realizada dia 4/9/2003, às 1 O horas, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Maria José Haueisen - Antônio Carlos 

Andrada - Antônio Júlio - Dinis Pinheiro. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 

15.577 
Comissão Especial 

Relatório 
Por via da Mensagem n° 92/2003, o Chefe do Poder Executivo 

enviou a esta Casa as razões do Veto Total à Proposição de Lei no 
15.577, que veda a inscrição do nome de consumidor inadimplente em 
cadastro de restrição ao crédito. 

Publicada a mensagem no "Diário do Legislativo" de 7/8/2003, foram 
as razões do veto enviadas a esta Comissão Especial para que sobre 
elas emita parecer. 

Fundamentação 
Conforme consta na mensagem citada, o Chefe do Poder Executivo 

argumentou que a proibição do cadastramento do consumidor 
inadimplente nos referidos bancos de dados implicaria dificuldades na 
recuperação de créditos, bem como aumentaria os valores das tarifas 
a serem cobradas de todos os usuários. 

Os fundamentos que levaram o Governador do Estado a vetar a 
proposição não merecem acolhida. Diferentemente do que consta nas 
razões do veto, as empresas concessionárias contam com outros 
instrumentos legais, mais eficientes até, para recuperação de créditos. 
Por força de contrato, o atraso no pagamento do consumo medido de 
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água, energia elétrica e telefonia permite ao prestador a suspensão 
dos serviços quando o período de inadimplência ultrapassa 15 dias. 
Independentemente da suspensão, são devidos pelos usuários outros 
acréscimos (juros, multa e correção monetária), que vêm na fatura 
mensal. Além da existência de tais medidas, em qualquer momento o 
Poder Judiciário poderá apreciar ação de cobrança, impetrada, por 
exemplo, pela empresa titular do crédito. 

A inscrição dos nomes dos consumidores supostamente em débito 
com as mencionadas concessionárias enseja um acréscimo às 
penalidades previstas no contrato de prestação de serviços. Fica, 
pois, configurada a mudança unilateral do contrato na hipótese aqui 
tratada, situação essa não tolerada pelo art. 51 da Lei Federal no 
8.078, de 1990 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor). O 
único objetivo dessa inclusão é denegrir a imagem da pessoa no 
mercado, porque o consumidor inadimplente não consegue nova 
contratação com a empresa sem antes quitar o seu débito. Não 
vislumbramos, assim , razoabilidade nos argumentos que ensejaram o 
veto à proposição. A alegação de que os créditos não recuperados· 
ensejam repasse de custos a todos os demais usuários é desprovida 
de fundamento mínimo, já que os valores das tarifas são 
uniformemente fixados em todo o País e independem da eficiência da 
empresa na recuperação de crédito. 

Diante do exposto, entendemos ser injustificável o veto em exame, 
pois a inclusão dos nomes dos consumidores inadimplentes nos 
temidos bancos de dados denigre inquestionavelmente a imagem dos 
cadastrados, causando-lhes incalculáveis prejuízos. Somem-se a isso 
as incontáveis falhas no sistema de cadastro das empresas, as quais, 
muitas vezes, permitem que terceiros adquiram o direito de uso de 
linhas telefônicas com a utilização de documentação fraudulenta. 
Nessa hipótese, o inocente seria punido. Também no fornecimento de 
energia elétrica é comum a manutenção do contrato em que figura o 
nome do antigo proprietário ou mesmo do locador do imóvel, os quais, 
no caso, seriam punidos, com a inscrição dos respectivos nomes em 
bancos de dados. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela rejeição do Veto Total à 

Proposição de Lei n° 15.577 . 
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Sala das Comissões, 3 de setembro de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Cecília Ferramenta, relatora -

Roberto Ramos. 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 

15.582 
Comissão Especial 

Relatório 
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 

90, VIII, c/c o art. 70, 11, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à 
proposição de lei em epígrafe, que dispõe sobre as despesas do 
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
IPSEMG - com os prestadores de serviços de assistência à saúde e 
dá outras providências. 

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem no 
90/2003, publicada no "Diário do Legislativo" de 7/8/2003. 

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 222, c/c o art. 111 , I, "b", 
do Regimento Interno, examinar o veto e sobre ele emitir parecer em 
turno único. 

Fundamentação 
A Proposição de Lei no 15.582 autoriza a apropriação, no exercício 

de 2003, de obrigações contraídas pelo IPSEMG em exercícios 
orçamentários anteriores junto a prestadores de serviços e 
fornecedores de bens destinados à assistência à saúde, mediante a 
obediência das condições nela estabelecidas e a convalidação da 
despesa pela diretoria executiva. Cabe salientar que tais obrigações 
foram contraídas sem a devida previsão orçamentária ou, até mesmo, 
sem cobertura contratual. Autoriza também a abertura de crédito 
especial no valor de R$36.532.084,00 a fim de se viabilizar o 
pagamento à rede conveniada daquele instituto. 

Na exposição de motivos, o Governador do Estado alega razões de 
interesse público para a oposição do veto parcial à referida 
proposição, incidente sobre o parágrafo único do art. 3°. O dispositivo 
vetado dispõe que o pagamento dos prestadores de serviço ao 
IPSEMG será efetuado com a observância da ordem cronológica do 
documento comprobatório da prestação dos serviços ou do 
fornecimento dos bens. 

Concordamos com as razões apresentadas pelo Chefe do Poder 
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Executivo com base nos argumentos a seguir explicitados. 
Inicialmente, cabe informar que tal dispositivo resultou do 

Substitutivo no 2 ao Projeto de Lei no 723/2003, que incorporou idéia 
contida na Emenda no 1 , apresentada ao projeto. 

Parece-nos bastante razoável a intenção de se pagarem as 
despesas efetuadas em exercícios encerrados com a observância da 
ordem cronológica de sua realização. Entretanto. dada a situação 
específica em que se encontram os prestadores de serviço ao 
IPSEMG, julgamos salutar flexibilizar a administração do pagamento 
das dívidas junto aos credores. Por um lado, em face da escassez de 
recursos, o crédito especial aprovado, de R$36.500.000,00, não é 
suficiente para arcar com toda a dívida; por outro, há a necessidade 
de se recompor a rede de hospitais e serviços, praticamente 
paralisada por causa do atraso no pagamento, segundo declaração do 
Secretário de Planejamento e Gestão à imprensa. 

A indicação é que se adote o critério de efetuar o pagamento com 
preferência para os créditos de menor valor, de forma a possibilitar o 
pagamento ao maior número possível de credores. Cumpre ressaltar 
que uma possível interrupção dos serviços prestados aos usuários 
poderá causar transtornos de grandes proporções, com 
conseqüências de difícil mensuração. 

Tal prerrogativa encontra amparo no art. 37 da Lei no 4.320, de 
17/3/64, que estabelece normas gerais de direito financeiro para a 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços dos entes 
federados, abaixo transcrito: 

"Art. 37 - As despesas de exercícios encerrados, para as quais o 
orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente 
para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, 
bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os 
compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício 
correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica 
consignada no orçamento. discriminada por elementos, obedecida, 
sempre que possível . a ordem cronológica". (Gritos nossos.) 

Observa-se que a Lei no 4.320, de 1964, faculta ao ordenador de 
despesa a observância da ordem cronológica. de acordo com a 
conveniência e com a oportunidade da administração. De forma 
diversa, o comando legal contido no parágrafo único do art . 3° da 
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proposição determina, de forma taxativa, a sua observância, fato 
que poderá dificultar a administração dos pagamentos e relegar a 
segundo plano o interesse público na quitação das obrigações 
assumidas junto aos credores. 

Em conclusão, entendemos que, em face da necessidade urgente 
de se normalizarem os serviços essenciais prestados ao IPSEMG e, 
como conseqüência, aos servidores, o interesse maior é administrar 
os recursos de forma a regularizar a situação junto ao maior número 
de prestadores e a assegurar a melhor prestação dos serviços. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Parcial à 

Proposição de Lei no 15.582, incidente sobre o parágrafo único do art. 
30. 

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2003. 
Paulo Cesar, Presidente - Bonifácio Mourão, relator - Alberto Pinto 

Coelho. 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 

15.592 
Comissão Especial 

Relatório 
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida 

no art. 90, VIII , c/c o art. 70, 11 , da Constituição do Estado, opôs veto 
parcial à proposição de lei em epígrafe, que dispõe sobre formas de 
extinção e garantias do crédito tributário, altera a Lei n° 6.763, de 
26/12/75, a Lei no 13.470, de 17/1/2000, a Lei n° 14.062, de 
20/11 /2001 , e dá outras providências. 

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem no 
93/2003, publicada no "Diário do Legislativo" de 7/8/2003. 

Constituída esta Comissão, nos termos do art. 222, ele o art. 111 , I, 
"b", do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele 
emitir parecer. 

Fundamentação 
Os dispositivos vetados (§ 4° do art. 12 da proposição de lei , incisos 

I, 11 e 111 e§§ 1° e 2° do art. 218 da Lei no 6.763, de 1975, com redação 
proposta pelo art. 29 da proposição em tela) resultaram de emendas 
de 1 o turno apresentadas por esta Casa ao projeto de lei original , do 
Chefe do Executivo. 
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O § 4° do art. 12 estende ao direito creditório a aplicação do 

disposto no referido artigo, que prevê, em seu "caput", a realização de 
compensação de crédito inscrito em dívida ativa com crédito líquido e 
certo do interessado, ainda que adquirido de terceiros, contra a 
Fazenda Pública estadual. 

Segundo as razões do veto, o dispositivo contraria a essência do art. 
12, expressa em seu "caput", uma vez que a expressão "direito 
creditório", por ter acepção ampla, pode abarcar créditos que não 
atendam à condição de líquidos e certos. 

Outro argumento apresentado pelo Governador é o de que o 
dispositivo vetado contraria o disposto no art. 1 00 da Constituição da 
República, que determina que os pagamentos devidos pela Fazenda 
Pública, oriundos de sentenças transitadas em julgado, só poderão 
ser feitos por meio de requisitóno, obedecida a ordem cronológica 
destes. Os chamados direitos creditórios, portanto, não satisfazem à 
condição de liquidez e certeza exigida na Constituição da República, 
sendo o dispositivo, portanto, ilegal e contrário ao interesse público. 

Entendemos, porém, que a extensão da aplicação do disposto no 
art. 12 aos direitos creditórios não contraria o disposto na Constituição 
da República, uma vez que é clara a determinação expressa no 
"caput" do referido artigo, que limita as operações de compensação 
dos créditos inscritos em dívida ativa com créditos líquidos e certos 
contra a Fazenda Pública estadual. Os direitos creditórios, a que se 
refere o § 4° do artigo, teriam, portanto, que satisfazer à condição de 
liquidez e certeza expressos no "caput". 

Por essa razão, entendemos ser importante a manutenção do 
dispositivo na norma jurídica, visto que ele amplia as possibilidades de 
compensação e recebimento do crédito tributário, contribuindo para 
aumentar a receita do Estado. 

O inciso I do art. 218 da Lei no 6.763, de 1975, com a redação dada 
pelo art. 29 da proposição em tela, vetado pelo Governador, restringe 
as transações com vistas à extinção do crédito tributário somente às 
parcelas correspondentes às multas, aos juros e aos demais encargos 
incidentes sobre a dívida. 

Segundo as razões do veto, a exclusão do valor correspondente ao 
tributo da hipótese de transação descaracteriza o instituto como 
modalidade de extinção do crédito tributário, uma vez que, na maioria 
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dos casos, a matéria objeto de litígio é o próprio tributo. Dessa 
forma, alega o Chefe do Executivo, o dispositivo vetado contraria o 
interesse público, pois dificulta o recebimento do crédito tributário . 

Concordamos com as razões apresentadas pelo Governador para 
vetar o referido dispositivo, pois entendemos que a transação, como 
modalidade de extinção do crédito tributário , deve alcançar não 
apenas as parcelas referentes às multas, aos juros e aos demais 
encargos incidentes sobre a dívida, mas também a parcela referente 
ao tributo. 

O inciso 11 do art. 2 18 da Lei no 6.763, de 1975, com a redação dada 
pelo art. 29 da proposição, determina que seja ouvido o Ministério 
Público quando da realização da transação. 

Uma das alegações do Governador para vetar o dispositivo é a de 
que não há no Código Tributário Nacional a exigência de intervenção 
do Ministério Público nas transações visando à extinção do crédito 
tributário. 

Outro argumento apresentado pelo Chefe do Executivo é o de que a 
Lei no 8.625, de 1993, faculta ao Ministério Público manifestar-se em 
qualquer fase dos processos em que julgar conveniente sua 
intervenção, não havendo, portanto, justificativa para a determinação, 
no corpo da proposição, da manifestação do Ministério Público na 
realização das transações. Tal exigência, em ato privativo do 
Executivo, segundo as razões do veto, é inconstitucional , pois fere o 
princípio constitucional da autonomia dos Poderes. 

Concordamos com as razões alegadas pelo Governador, pois 
entendemos que a Lei n° 8.625, de 1993, já assegura ao órgão as 
prerrogativas necessanas ao cumprimento de suas funções 
constitucionais , sendo, portanto, desnecessário constar tal exigência 
no corpo da norma jurídica em tela. 

O inciso 111 do art. 218 da Lei n° 6.763, de 1975, com a redação dada 
pelo art. 29 da proposição, condiciona a realização da transação a 
parecer conclusivo favorável, a ser emitido por comissão conjunta, 
composta por servidores fazendários e por Procurador do Estado. 

O Chefe do Executivo vetou o dispositivo alegando que a 
subordinação de autoridades hierarquicamente superiores ao parecer 
conclusivo favorável da comissão conjunta de que trata o dispositivo 
contraria as normas e os princípios do direito administrativo, sendo, 
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portanto, ilegal. 

Concordamos com as alegações do Governador, pois a hierarquia é 
um princípio fundamental da administração pública, que deve ser 
respeitado pelo legislador. Compartilhamos a doutrina de Hely Lopes 
Meirelles, que sustenta que "ao chefe do órgão executivo é que 
incumbe tomar as resoluções políticas, no sentido da escolha do 
objeto, dos meios e da oportunidade mais convenientes à consecução 
dos fins governamentais, que devem tender sempre para o bem 
comum". Por essa razão, entendemos que o dispositivo deve ser 
retirado da proposição em tela. 

Os vetos aos §§ 1 o e 2° do art . 12 justificam-se, pelo fato de fazerem 
remissões aos incisos 11 e 111 do art. 218 da Lei n° 6.763, com a 
redação dada pelo art. 29, excluídos da sanção, exclusões estas com 
as quais concordamos. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela manutenção dos vetos aos 

incisos I, 11 e 111 e aos§§ 1° e 2° do art. 218 da Lei n° 6.763, de 1975, 
com a redação dada pelo art. 29 da proposição, e pela rejeição do 
veto ao§ 4° do art. 12 da proposição. 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2003. 
Antônio Carlos Andrada, Presidente - Antônio Júlio, relator- Roberto 

Ramos - Dalmo Ribeiro Silva. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 330/2003 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em análise 
cria o Programa de Tratamento Específico à Prevenção da 
lnfertilidade e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 29/3/2003, o projeto foi 
apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual recebeu 
parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade na 
forma do Substitutivo no 1, que apresentou. Vem agora a matéria a 
esta Comissão para ser apreciado quanto ao mérito, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 102, XI , "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Ao garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 

voltados para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
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Constituição da República já assegura, por princípio, o direito ao 
tratamento da infertilidade para a população. O projeto em tela, no seu 
formato original , procura disseminar o referido tratamento em Minas 
Gerais, estabelecendo que, no mínimo, um hospital público de cada 
região administrativa do Estado ofereça recursos com tal finalidade. 
Prevê, ainda, a divulgação da oferta desses serviços para que a 
população adulta, em idade fértil , com interesse em ter filhos e 
dificuldade para tê-los, tome conhecimento da possibilidade de 
utilização de métodos e técnicas para a consecução desse intento, por 
meio do SUS. 

Apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposição 
recebeu substitutivo que lhe conferiu um formato compatível com os 
ditames constitucionais e também adequado ao ordenamento jurídico 
em vigor. Argumenta o relator que a Constituição da República define 
como atribuição do Poder Executivo a elaboração e a execução de 
plano ou programa administrativo, tornando inadequada a iniciativa de 
projetos de lei que tratam de temas dessa natureza. 

Por outro lado, a Lei Federal n° 9.263, de 12/1 /96, que trata do 
planejamento familiar, já prevê o tratamento da infertilidade por meio 
do SUS, no seu art. 3°, parágrafo único, I, "in verbis": 

"Art. 3° - O planejamento familiar é parte integrante do conjunto de 
ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal , dentro de uma 
visão de atendimento global e integral à saúde. 

Parágrafo único - As instâncias gestoras do Sistema Único de 
Saúde, em todos os seus níveis. na prestação das ações previstas no 
'caput' , obrigam-se a garantir, em toda sua rede de serviços, no que 
respeita a atenção à mulher, ao homem ou ao casal, programa de 
atenção integral à saúde, em todos os seus ciclos vitais, que inclua. 
como atividades básicas, entre outras: 

I - a assistência à concepção e contracepção;". (Grifes nossos.) 
Observa-se, então, que toda a regulação da fertilidade já é 

legalmente prevista, incluídos os métodos e técnicas para aumento da 
prole, com os respectivos procedimentos incluídos na Tabela SUS. 

Sabe-se, entretanto, que atualmente há poucas instituições que 
tratam da infertilidade pelo sistema público. Segundo dados da 
Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, os hospitais 
universitários são as referências mais conhecidas nesse tipo de 
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Em face dessas constatações, entendemos que o problema não é 
de ordem jurídica, mas de determinação ou vontade política. No 
momento em que o tema for considerado prioritário pelas autoridades 
competentes, certamente os recursos serão disponibilizados, com o 
credenciamento de um número maior de instituições e com o 
fornecimento de medicamentos e demais insumos demandados para 
a reprodução assistida. 

Dessa forma, entendemos que o formato de campanha dado à 
proposição pela Comissão de Constituição e Justiça cumpre, junto à 
população mineira, o papel esclarecedor da amplitude do conceito de 
planejamento familiar, com a inclusão do tratamento da infertilidade na 
efetiva pauta das reivindicações da sociedade e a conseqüente 
sensibilização dos setores competentes para a sua disponibilização 
em escala compatível com as necessidades e o tamanho da 
demanda. 

Assim sendo, consideramos que o Substitutivo n° 1 é mais 
adequado para a solução dos problemas apontados na justificação do 
projeto em análise. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

330/2003 na forma do Substitutivo n° 1 , apresentado pela Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2003. 
Fahim Sawan, Presidente - Neider Moreira, relator- Doutor Viana. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 740/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei sob comento 
objetiva autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Goianá o 
imóvel que especifica. 

Aprovado o projeto no 1 o turno, com a Emenda no 1, apresentada 
pela Comissão de Constituição e Justiça, cabe agora a esta Comissão 
emitir parecer sobre a matéria para o 2° turno, nos termos do art. 102, 
VIl , "d", do Regimento Interno. 

Em anexo portanto, apresentamos a redação do vencido, que é 
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parte deste parecer. 

Fundamentação 
Conforme manifestação anterior desta Comissão, a proposição em 

tela não encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário , não 
acarretando despesas para os cofres públicos, nem causando impacto 
na lei orçamentária. Representa apenas uma diminuição no ativo 
permanente do tesouro, o que, de certa forma, será amplamente 
compensada pelos benefícios à população do município agraciado 
com a doação. 

A autorização legislativa "in casu" vem atender ao disposto no § 2° 
do art. 105 da Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas 
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos 
e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito 
Federal , que a torna obrigatória ao se fazer movimentação dos valores 
do Tesouro através de venda ou doação. 

Já que o negócio jurídico em exame está sendo feito em 
observância aos princípios que o regem no âmbito da administração 
pública, cumpre a esta relato ria dar parecer favorável ao projeto que o · 
formaliza . 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

740/2003, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 3 de setembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Marília 

Campos- José Henrique. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 740/2003 

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Goianá 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 

Goianá o imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerias 
constituído de um terreno, com área de 1 0.500m2 (dez mil e 
quinhentos metros quadrados), confrontando pela frente com a 
estrada de rodagem, pelos lados e fundos com Plautila Ferreira Vale, 
situado no lugar denominado Fazenda Capoeirinha, em Goianá, 
registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio 
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Novo, sob o n° 7.901 , a fls . 5 do livro 3-0. 

Art. 2° - A finalidade da doação autorizada por esta lei é a 
implantação do bosque municipal de espécies nativas, visando ao 
desenvolvimento sustentável, à recuperação do meio ambiente e à 
criação de um banco de germoplasma para perpetuação dessas 
espécies. 

Art. 3° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao parimônio do 
Estado se, no prazo de três anos, o Município de Goianá desvirtuar a 
destinação da doação estabelecida no art. 2°. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 

COMUNICAÇÕES 
- O Sr. Presidente despachou, em 3/9/2003, as seguintes 

com unicaçôes: 
Do Deputado Wanderley Ávila , notificando o falecimento da Sra. lida 

Corrêa da Silva, ocorrido em 29/8/2003, em Várzea da Palma. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. 
Rosamin Bié, ocorrido em 29/8/2003, em Senador Modestino 
Gonçalves. (-Ciente. Oficie-se.) 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111 , "b" a 

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratu lações com o Prefeito Municipal de ltabira pela sua 

posse como Vice-Presidente da Associação dos Municípios 
Mineradores de Minas Gerais - AMIG (Requerimento no 1 .000/2003, 
do Deputado Leonardo Moreira): 

de pesar pelo falecimento do Sr. Hernane Benedito Costa 
(Requerimento n° 1.015/2003, do Deputado Doutor Ronaldo) ; 

de congratulações com a comunidade do Município de Conceição 
dos Ouros pelo transcurso do seu 55° aniversário de emancipação 
político-administrativa (Requerimento no 1.024/2003, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a comunidade do Município de lpanema pelo 
transcurso do seu aniversário de emancipação político-administrativa 
(Requerimento n° 1.043/2003, do Deputado Márcio Passos); 
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de congratulações com a comunidade do Município de Santa 

Helena de Minas pelo transcurso do dia de Santa Helena 
(Requerimento no 1.044/2003, do Deputado Márcio Passos); 

de congratulações com o Município de Pedra Azul pelo seu 
aniversário de emancipação político-administrativa (Requerimento no 
1.045/2003, do Deputado Márcio Passos); 

de congratulações com o Sr. Mauro Flávio Ferreira Brandão por sua 
posse na Presidência da Associação Mineira do Ministério Público 
(Requerimento no 1.048/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de aplauso ao Secretário da Saúde e à Presidente da Fundação 
HEMOMINAS pela conquista do primeiro prêmio mundial em 
qualidade de vida de hemofílicos e portadores da doença de Von 
Willebrand (Requerimento no 1.050/2003, do Deputado Doutor 
Ronaldo) ; 

de congratulações com o Sr. Sérgio Danilo Junho Pena por sua 
posse na Academia Mineira de Medicina (Requerimento no 
1.106/2003, da Deputada Maria Olívia); 

de congratulações com a Sra. Daniela Arbex pelas suas matérias 
publicadas no jornal "Tribuna de Minas" e pelos prêmios recebidos 
(Requerimento n° 1 .113/2003, do Deputado Alberto Bejani); 

de aplauso à Rádio Guarani FM pela comemoração de seus 23 anos 
de funcionamento (Requerimento no 1 .115/2003, do Deputado Doutor 
Viana) ; 

de aplauso à Asa Comunicação pela comemoração de seus 40 anos 
de funcionamento (Requerimento no 1.117/2003, do Deputado Doutor 
Viana) ; 

de congratulações com os munícipes de Paraguaçu pela 
comemoração dos 92 anos de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1 .119/2003, do Deputado Laudelino 
Augusto) ; 

de congratulações com os munícipes de Extrema pela 
comemoração dos 101 anos de sua emancipação pol ítico-
administrativa (Requerimento no 1 .120/2003, do Deputado Laudelino 
Augusto) ; 

de congratulações com a nova diretoria da Cooperativa Mista de 
Consumo e Trabalho dos Condutores Autônomos de Veículos 
Rodoviários do Estado de Minas Gerais COOAVEMIG 
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(Requerimento no 1.123/2003, da Deputada Marília Campos); 

de congratulações com a Secretaria de Turismo por ter sido 
escolhida para receber o Prêmio Minas Desempenho Empresarial 
Mercado Comum 2002/2003 (Requerimento no 1.130/2003, da 
Deputada Maria Olívia); 

de congratulações com o Município de Nepomuceno pelo transcurso 
do 92° aniversário de emancipação (Requerimento n° 1 .132/2003, do 
Deputado Laudelino Augusto) ; 

de congratulações com o Município de Elói Mendes pelo transcurso 
do 92° aniversário de emancipação (Requerimento n° 1 .134/2003, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a OAB-MG pela passagem do Dia do 
Advogado (Requerimento no 1.135/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva); 

de congratulações com o Presidente da 46a Subseção da OAB-MG 
pela passagem do Dia do Advogado (Requerimento no 1 .136/2003, do 
Deputado Doutor Ronaldo) ; 

de aplauso à PETROBRAS pelos 50 anos de atividades no Brasil 
(Requerimento no 1.141/2003, do Deputado Doutor Viana); 

de aplauso à CENIBRA pelos 30 anos de atividades no Brasil 
(Requerimento no 1.142/2003, do Deputado Doutor Viana); 

de congratulações com o ex-Governador Francelino Pereira por sua 
eleição para a Academia Mineira de Letras (Requerimento n° 
1.175/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a 39a Subseção da OAB-MG e a OAB 
Mulher de Ouro Fino pela realização do 11 Encontro Jurídico de Ouro 
Fino (Requerimento no 1.188/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a Universidade Vale do Rio Verde -
UNINCOR - pela parceria com o Governo do Estado para construção 
de casas populares (Requerimento no 1 .189/2003, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Colégio Santa Maria pelo transcurso de 
seu 1 00° aniversário (Requerimento n° 1.193/2003, do Deputado 
Doutor Viana); 

de congratulações com o Automóvel Clube de Minas Gerais pelo 
transcurso do 77° aniversário de sua fundação (Requerimento no 
1.209/2003, do Deputado Doutor Viana) ; 
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de congratulações com a Escola Estadual São Rafael pelo 

transcurso do 77° aniversário de sua fundação (Requerimento n° 
1.210/2003, do Deputado Doutor Viana). 

de pesar pelo falecimento do Sr. Sérgio Vieira de Mello 
(Requerimento no 1.235/2003, da Comissão de Direitos Humanos). 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 6 DE SETEMBRO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 70a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 4/9/2003 
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise, Dalmo Ribeiro Silva e 

Olinto Godinho 
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(encaminham o Projeto de Lei n° 1.026/2003 e a Proposta de Emenda 
à Constituição no 56/2003, respectivamente) , do Governador do 
Estado- 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: 
Projetos de Lei n°s 1.027 a 1.036/2003 - Requerimentos n°s 1.284 a 
1 .298/2003 - Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva (3), 
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Ângelo, Leonardo Moreira (3) , Leonardo Quintão (6), Maria Olívia e 
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Comunicações das Comissões de Assuntos Municipais, de Defesa do 
Consumidor, de Educação, de Meio Ambiente, de Política 
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Deputados Alberto Bejani , Domingos Sávio, Paulo Piau e Célio 
Moreira - Registro de presença - 2a Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: 
Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissões de 
Assuntos Municipais, de Defesa do Consumidor, de Direitos 
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Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
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Mauri Torres- Rêmolo Aloise- Adelmo Carneiro Leão- Dilzon Melo-
Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever 
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. -
André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio 
Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira 
- Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval Ângelo -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista- Fábio Avelar- Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jô Moraes -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Maria José Haueisen - Maria 
Olívia - Marília Campos - Mauro Lobo - Neider Moreira - Ol into 
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho 
do Ferrotaco- Vanessa Lucas- Weliton Prado- Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) -Às 14h15min, a lista 

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

1a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
-O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°- Secretário "ad hoc", procede à 

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

- O Deputado Paulo Piau, 1 °-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM W 101 /2003* 
Belo Horizonte, 3 de setembro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa Egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso que 
altera o disposto no parágrafo único do art. 4° da Lei n° 11 .393, de 6 
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de janeiro de 1994, que cria o Fundo de Incentivo à 
Industrialização - FINO. 

O projeto encaminhado tem o objetivo de prorrogar o prazo de 
vigência do Fundo de Incentivo à Industrialização- FINO -, pois a Lei 
n° 11 .393/94, que instituiu este fundo, estabeleceu que o prazo de 
concessão de financiamentos com seus recursos é de dez anos 
contados da data da vigência desta lei , prazo este que expira em 1 o 
de janeiro de 2004, de acordo com o previsto no § 1 o do art. 4° do 
Decreto no 38.106, de 1 o de julho de 1996. 

O FINO é um fundo rotativo de natureza e individuação contábeis 
cujos recursos são aplicados sob a forma de financiamentos 
reembolsáveis para investimentos fixos e de capital de giro. 

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -
elaborou justificativa técnica visando demonstrar a importância da 
prorrogação do FINO para o Estado de Minas Gerais e constatou que 
este fundo representa o principal instrumento creditício em operação 
no Estado com a finalidade de financiar programas destinados ao seu 
desenvolvimento industrial e agroindustrial e apoiar a implantação, 
relocalização, expansão, modernização e readequação de unidades 
instaladas ou a serem instaladas no território mineiro. 

Ademais, a justificativa técnica realizada pelo BDMG demonstra que 
o FINO é de vital importância na escolha dos empresários para a 
localização de seus negócios, pois que, apesar de analisarem fatores 
relevantes como a infra-estrutura básica, mão-de-obra, insumos, 
posição geográfica junto aos centros consumidores, dentre outros, 
tem como elemento fundamental para a determinação da localização 
do empreendimento as condições atrativas de financiamento . 

Nos últimos anos diversas empresas se instalaram ou ampliaram 
sua atuação no Estado, promovendo o desenvolvimento de um 
moderno parque industrial e agroindustrial mineiro, justamente em 
virtude das condições favoráveis proporcionadas pelos instrumentos 
de financiamento disponíveis do FINO, permitindo, assim, a 
diversificação da produção estadual, ampliação de sua vocação 
econômica, atração de novos investidores e apoio a modernização de 
setores tradicionais da economia mineira. 

Ainda, no que concerne ao estudo técnico realizado pelo BDMG, 
temos que o desempenho financeiro do FINO, desde a sua 
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constituição, pode ser considerado bastante positivo, haja vista que 
no ano de 1997 o patrimônio total do FINO era de R$353,7 milhões e 
em 2002 atingiu o volume de R$866,4 milhões, representando um 
acréscimo de 144,9%. 

Em se tratando do volume de recursos liberados pelo FINO, 
observa-se que em 1995 o volume era de R$92,6 milhões, enquanto 
que em 2002 alcançou R$192,0 milhões, beneficiando uma 
diversidade de empresas nos mais diferentes segmentos da atividade 
econômica do Estado. 

Registre-se, além disso, que nos últimos oito anos 200 novos 
empreendimentos foram apoiados pelo FINO, o que, sem dúvida, 
valeu como um dos mais importantes fatores locacionais em favor de 
Minas Gerais, traduzindo na geração de 30.000 empregos diretos e 
indiretos, proporcionando um incremento na arrecadação de ICMS e 
redundando no repasse adicional aos Municípios Mineiros, através do 
Fundo de Participação dos Municípios - FPM -, caracterizando-se, 
desta forma, em distribuição de renda. 

Desta forma, verifica-se que o FINO encontra-se em plena operação, 
atendendo a programação do Governo Estadual e cumprindo os seus 
objetivos de execução orçamentária, financeira e patrimonial. 

O Gestor do FINO é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e o seu Agente Financeiro é o Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais S.A. - BDMG. O Grupo Coordenador é composto por 
representantes das Secretarias de Planejamento e Gestão, de 
Fazenda e de Desenvolvimento Econômico, além de representantes 
do BDMG e do Instituto de Desenvolvimento Industrial - INDI. 

Ante a todo o exposto, conclui-se que a prorrogação do Fundo de 
Incentivo à Industrialização - FINO - é fundamental para o 
desenvolvimento industrial do Estado de Minas Gerais, tendo em vista 
que este Fundo apresentou resultados socioeconômicos bastante 
satisfatórios, assegurando além da manutenção de empregos a 
continuidade de geração de receita. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI N° 1 .026/2003 
Altera o disposto no parágrafo único do art. 4° da Lei n° 11.393, de 6 

de janeiro de 1994, que cria o Fundo de Incentivo à Industrialização -
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FINO. 

Art. 1 o - O parágrafo único do art. 4 o da Lei n° 11 .393, de 6 de 
janeiro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4° - ........................................... . 
Parágrafo único - O prazo para a concessão de financiamento será 

de dez anos contados a partir de 6 de janeiro de 2004, facultado ao 
Poder Executivo propor a sua prorrogação, baseado na avaliação de 
desempenho do fundo.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Turismo e de 

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

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 1 02/2003* 

Belo Horizonte, 3 de setembro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa 

Egrégia Assembléia, a inclusa Proposta de Emenda à Constituição, 
com o escopo de fazer incluir, em seu Art. 63, dispositivo sobre a 
elaboração, redação, alteração e consolidação das leis do Estado de 
Minas Gerais. 

A proposição ora encaminhada é fruto da prioritária preocupação 
deste Governo, de estabelecer normas e diretrizes para os atos 
normativos, como instrumento para consecução da maior coerência e 
eficiência administrativas. Está a iniciativa em consonância com o 
Decreto n° 43.512, de 11 de agosto de 2003, o qual dispôs sobre a 
matéria no âmbito do Executivo. Estender aos demais Poderes a 
aplicação de tais princípios, consolidando-os em forma de lei , é o 
nosso objetivo. 

Cumpre notar que a presente Emenda irá harmonizar a Constituição 
Mineira com a Carta Magna, cujo parágrafo único do Art. 59 dispõe 
que a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis será 
objeto de lei complementar. No preceito constitucional , está implícita a 
necessidade de estabelecer princípios gerais e particulares para a 
elaboração legislativa e de consolidar as leis e decretos. Escusado 
mencionar que esse último aspecto, da Consolidação da Legislação 
Estadual, reveste-se de especial relevância , donde a oportunidade de 
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nossa proposta. 

Em vista do exposto, solicito o exame e aprovação, por parte desse 
Parlamento, para a presente Proposta de Emenda à Constituição. 

Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO W 56/2003 

Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação 
das leis. 

Art. 1 o - Acrescente-se o seguinte parágrafo ao Art. 63 da 
Constituição do Estado: 

"Art . 63- ..... ....... .. .............. .......... .. .. .... ... .. .. ....... .... .. . 
I- .. ............... ........................................................... .. 
11- ..... ...... .... ............... .. ................ .. .. ............... ... ...... . 
111- .... .. .. ........ ..... .. .. ............................................ ...... . 
IV- ....... .. ..... ............................................................. . 
v- .. ................... ..................... .. .................................. . 
Parágrafo único - Lei complementar disporá sobre a elaboração, 

redação, alteração e consolidação das leis.". 
Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 

publicação." 
- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial , para parecer, nos 

termos do art. 201 , do Regimento Interno. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

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 N° 1.027/2003 
Declara de utilidade pública o Cipó Futebol Clube- CFC -, com sede 

no Município de Santana do Riacho. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade públ ica o Cipó Futebol Clube -

CFC -, com sede no Município de Santana do Riacho. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 2 de setembro de 2003. 
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Dinis Pinheiro 
Justificação: Com a finalidade de proporcionar a difusão de 

atividades sociais, cívico-culturais e desportivas, notadamente o 
futebol , foi fundada em 16/9/98, a associação civil , sem fins lucrativos, 
Cipó Futebol Clube. 

O Clube contribui para que ocorra, entre outras, reunião de pessoas 
em prol de atividade cívica, cultura do esporte e civismo, prática 
cultural e desportiva. 

Por meio dessas atividades, melhora-se o relacionamento entre os 
cidadãos, aperfeiçoa-se o grupo social , contribui-se para a cidade e 
retiram-se os jovens das drogas. 

No plano formal estão cumpridas as condições estabelecidas pela 
Lei n° 12.972, de 27/7/98. 

O projeto é justo e aguarda aprovação desta Casa. Assim, conclamo 
os nobres pares a votarem favoravelmente à aprovação deste projeto. 

- 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 1.028/2003 
Declara de utilidade pública o Projeto Local de Envolvimento 

Comunitário- PLEC -, com sede no Município de Sete Lagoas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Local de 

Envolvimento Comunitário - PLEC -, com sede no Município de Sete 
Lagoas. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2003. 
Doutor Ronaldo 
Justificação: Fundado em 27/6/93, o Projeto Local de Envolvimento 

Comunitário - PLEC - tem por objetivo a assistência social às 
comunidades carentes, por meio de ações voltadas para a saúde, a 
educação e para os direitos e deveres de cidadania. 

Nesses dez anos de existência, o PLEC vem atuando intensamente 
na promoção social e na assistência material a inúmeras famílias , 
para as quais são destinadas as doações arrecadadas. 

O trabalho é desenvolvido por voluntários; a entidade não tem fins 
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lucrativos e não remunera seus Diretores. 
Sua expressiva atuação na comunidade garantiu ao PLEC o 

reconhecimento de utilidade pública municipal (Lei Municipal n° 5.413, 
de 26/8/97) e a admiração dos setelagoanos. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .029/2003 
Dispõe sobre a edição da tabela de referencial honorários médicos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Compete ao Conselho Regional de Medicina do Estado de 

Minas Gerais, para fins de remuneração, a edição da tabela 
referencial de honorários para os procedimentos médicos a serem 
adotados pelos médicos e pelas instituições de saúde privadas, 
filantrópicas e outras, bem como pelos planos privados de assistência 
à saúde que mantêm convênio com os médicos do Estado. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2003. 
Fahim Sawan 
Justificação: Atualmente a tabela referencial de honorários é 

elaborada pela Associação Médica Brasileira, mas para ter eficácia 
em todo o País necessita de aprovação federal. Ocorre que as 
realidades de nossos Estados são destoantes em muitos aspectos. 
Fato esse que torna a aprovação muito complicada pois não existe e 
não poderia existir consenso sobre os valores determinados. 

Devemos trazer essa discussão para o âmbito estadual, onde serão 
analisadas as peculiaridades, para que se faça justiça aos prestadores 
da saúde. O órgão mais indicado para a elaboração dessa tabela seria 
o Conselho Regional de Medicina, com apoio e participação das 
entidades representativas envolvidas. 

A elaboração dessa tabela pelo CRM-MG seria um mecanismo 
eficaz para a melhoria das condições de trabalho dos profissionais 
médicos mineiros. O conselho poderia arbitrar os honorários médicos 
de maneira a não prejudicar os médicos, levando sempre em 
consideração os custos aplicados a cada procedimento. 

Com essa intenção peço apoio aos meus pares para aprovação 

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



desse projeto, que em muito pode contribuir para a saúde mineira. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para 

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 
PROJETO DE LEI N° 1 .030/2003 

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

Danielle, com sede no Municfpio de Uberaba. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2003. 
João Bittar 
Justificação: A Casa de Apoio Danielle Asssitência ao Portador de 

Câncer tem por finalidade específica a prestação de serviço em 
beneficência às pessoas portadoras do câncer na faixa etária até 90 
(noventa) anos. Tem como objetivo único o acolhimento e o apoio 
através de hospedagem, alimentação, assistência social e psicológica 
aos pacientes e aos familiares que residem em Uberaba e cidades 
vizinhas e procuram a referida cidade para receberem o tratamento no 
Hospital do Câncer. 

Ressaltamos que essa entidade não faz distinção alguma quanto a 
raça, condição social , credos político e religioso. 

Portanto, defendemos a utilidade pública da Casa de Apoio Danielle, 
para que tenha direito ao merecido apoio do Governo do Estado, 
através de liberação de recursos e outros meios possíveis. 

- 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 N° 1.031 /2003 
Declara de utilidade pública as Obras Assistenciais Espíritas 

Eurípedes Barsanulfo, com sede no Município de Araxá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam declaradas de utilidade pública as Obras 

Assistenciais Espíritas Eurípedes Barsanulfo, com sede no Município 
de Araxá. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
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Luiz Humberto Carneiro 
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Justificação: As Obras Assistenciais Espíritas Eurípedes Barsanulfo 
há anos apóiam a comunidade carente de Araxá nas mais diversas 
áreas de atuação: moradia para idosos com total assistência. 
fornecimento de refeições à população necessitada, oficinas de 
trabalho com cursos de artesanato, corte e costura, pintura, manicure 
e pedicure, agência de empregos e campanhas de orientação às 
gestantes. 

Pela relevância do trabalho dessa Instituição, já declarada de 
utilidade pública municipal , é que conto com o apoio dos nobres pares 
à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.032/2003 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos 

da Comunidade de Sesmaria- AMASE -, com sede no Município de 
Catas Altas da Noruega. 

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

Moradores e Amigos da Comunidade de Sesmaria - AMASE -, com 
sede no Município de Catas Altas da Noruega. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2003. 
Padre João 
Justificação: A AMASE é uma associação beneficente sem fins 

lucrativos, fundada em 19/4/2001 , cuja finalidade é a fomentação, a 
racionalização e o aumento da renda do setor agrário, visando a 
melhoria das condições de vida de seus associados, garantindo assim 
melhores condições de vida ao homem do campo. 

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente 
amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei no 
12.972, de 27nl98 . 

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
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preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 
ele o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.033/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Areado 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 

Areado o imóvel situado nesse município, à Praça Henrique Vieira, 
311 , com área construída de 361 ,61 m (trezentos e sessenta e um 
vírgula sessenta e um metros quadrados), e o terreno com área de 
294,00m2 (duzentos e noventa e quatro metros quadrados) mais ou 
menos, confrontando com a referida Praça Henrique Vieira, Rua João 
Duarte, sucessores de João Benedito de Figueiredo ou com quem de 
direito , tudo conforme a matrícula 7 .720 e averbações 1.7.720 , 
2.7.720 e 3 .7.720 do livro no 2 - Registro Geral , do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Areado. 

Parágrafo único - O imóvel destina-se à instalação definitiva da 
Câmara Municipal de Areado e do Serviço Integrado de Administração 
Tributária e Fiscal- SIAT. 

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 2 de setembro de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: O imóvel em questão pertencia à MinasCaixa e, após a 

extinção desta, foi incorporado ao patrimônio do Estado . 
Até pouco tempo era ocupado pela Agência Fazendária da 

Secretaria da Fazenda, atualmente desativada. 
Hoje funciona ali apenas o Serviço Integrado de Administração 

Tributária e Fiscal - SIA T. 
O município pretende obter o imóvel para, após proceder às 

reformas necessárias, torná-lo sede do Poder Legislativo Municipal, 
ficando assegurado o funcionamento do SIAT nas mesmas 
dependências. 
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Sendo assim, espero o apoio de meus pares à aprovação deste 

projeto. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .034/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Jesus Pão da 

Vida, com sede no Município de Tupaciguara. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Beneficente Jesus Pão da Vida- ABJPV -, com sede no Município de 
Tupaciguara. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2003. 
Zé Maia 
Justificação: A Associação Beneficente Jesus Pão da Vida é 

entidade civil sem fins lucrativos, com sede no Município de 
Tupaciguara, a qual tem por finalidade prestar assistência social 
gratuita a pessoas carentes, auxiliar na recuperação física e moral de 
viciados, homossexuais e outros, bem como fornecer assistência 
social , médica e odontológica e cursos profissionalizantes. O título de 
utilidade pública possibilitará o prosseguimento das atividades 
realizadas, tendo em vista a obtenção de recursos oriundos do 
Estado. 

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares 
à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .035/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar à Loja Maçônica Marcos Joeli no 

224, localizada no Município de Passos, o imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Loja Maçônica 

Marcos Joeli no 224, localizada no Município de Passos, imóvel com 
área total de 313,56m2 (trezentos e treze metros e cinqüenta e seis 
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centímetros quadrados), localizado nesse mun1C1p1o, na Rua 
Deputado Lourenço de Andrade, no 135, registrado sob o n° 33.332, a 
fls. 165 do livro 3-AE, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Passos. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se à construção de biblioteca comunitária e espaço cultural. 

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de agosto de 2003. 
Zé Maia 
Justificação: O projeto de lei em causa tem por escopo formalizar a 

doação do imóvel localizado na Rua Deputado Lourenço de Andrade, 
no 135, no Município de Passos. A área reservada à alienação será 
destinada à construção de biblioteca comunitária e espaço cultural , 
que, em nosso ver, são de grande valia para o desenvolvimento 
intelectual, cultural e recreativo dos moradores de Passos. Ademais, o 
imóvel atende a necessidades da população, tais como localização, 
fácil acesso e tamanho. 

Feitas tais considerações, esperamos contar com o apoio dos 
nobres pares para que a proposição em exame seja aprovada, de 
forma a permitir a concretização do importante objetivo que se 
estabelece para o imóvel. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.036/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Amigos do Peito - Grupo de 

Apoio à Cura do Câncer de Mama, 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 Amigos do 

Peito - Grupo de Apoio à Cura do Câncer de Mama, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 
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Justificação: A entidade Amigos do Peito - Grupo de Apoio à Cura 
do Câncer de Mama é uma entidade civil sem fins lucrativos com sede 
no Município de Belo Horizonte. Há quatro anos divulga e defende os 
direitos das pessoas atingidas pelo câncer da mama, oferece 
informações e apoio às famílias durante o processo de tratamento nos 
períodos pré-cirúrgico e pós cirúrgico, bem como apóia campanhas de 
conscientização sobre prevenção do câncer da mama e outros temas 
relacionados com a doença. O título de utilidade pública possibilitará a 
continuação das atividades realizadas, tendo em vista a obtenção de 
recursos oriundos do Estado. 

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares 
à aprovação deste projeto de lei . 

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

REQUERIMENTOS 
N° 1 .284/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja 

formulado apelo ao Presidente da FUNAI com vistas à instalação de 
escritório do órgão no Município de Montes Claros ou à transferência 
do escritório do Município de Governador Valadares para Belo 
Horizonte. (-À Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 1.285/2003, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
João Pinheiro pelo transcurso do seu 92° aniversário de emancipação 
político-administrativa. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 1.286/2003, do Deputado Antônio Andrade , solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado e ao 
Procurador-Geral de Justiça com vistas à implantação de uma vara de 
execuções penais na Comarca de Carmo do Paranaíba. (- À 
Comissão de Administração Pública.) 

N° 1.287/2003, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes com vistas à 
pavimentação asfáltica da rodovia que liga o Município de Araújos à 
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BR-262. (-À Comissão de Transporte.) 

N° 1.288/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja 
formulada manifestação de congratulações com o Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte - SINDHORB -
pelos 70 anos de fundação. (-À Comissão do Trabalho.) 

N° 1 .289/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso a todos os dentistas do Estado 
pelas comemorações do Dia do Dentista, em 3 de outubro. (- À 
Comissão de Saúde.) 

N° 1.290/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Uberlândia pelo transcurso do aniversário de sua emancipação. 

N° 1.291/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Araguari pelo transcurso do aniversário de sua emancipação. 

N° 1.292/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Coromandel pelo transcurso do aniversário de sua emancipação. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 1 .293/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja 
formulado apelo à Secretária da Educação com vistas a que sejam 
revistas as normas que proíbem estudantes maiores de 18 anos de se 
matricularem no ensino fundamental e médio da rede estadual. (- À 
Comissão de Educação.) 

N° 1 .294/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Chefe da Polícia Civil denúncia de abuso de poder 
formulada contra servidor da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do 
Pará. (-À Comissão de Segurança Pública.) 

N° 1 .295/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com vistas a 
que sejam tomadas providências para regularizar a situação dos 
Juízes de Paz.(- À Comissão de Administração Pública.) 

N° 1 .296/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Corregedor da Polícia Militar denúncia de violência 
formulada contra os policiais militares Edson Renê Ferreira Marques e 
Clemir Freitas Lima. 

N° 1.297/2003, da Comissão de Educação, solicitando seja 
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formulada manifestação de aplauso à Sra. Ana Lúcia de Almeida 
Gazzola, Reitera da UFMG, pela extensão, em Montes Claros, dos 
cursos de Ciências Biológicas, Física, Matemática, Química e 
Zootecnia, entre outros. 

N° 1 .298/2003, da Comissão de Educação pleiteando sejam 
solicitadas à Secretária da Educação informações sobre o 
remanejamento do Município de Centralina da 40a Superintendência 
Regional de Ensino para a 16a. (- À Mesa da Assembléia. 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva (3), Gil Pereira, Padre João, Weliton Prado, 
Antônio Júlio (2) , Durval Ângelo , Leonardo Moreira (3), Leonardo 
Quintão (6), Maria Olívia e outros, Paulo Piau e Paulo Piau e outros. 

Comunicações 
-São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Assuntos Municipais, de Defesa do Consumidor, de Educação, de 
Meio Ambiente, de Política Agropecuária e de Transporte. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani. 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, membros da Mesa, 

Deputados e Deputadas, telespectadores da TV Assembléia e público 
presente, serei breve. Quanto ao assunto que trago é necessário 
ação. Parabenizo o PROCON-BH, o Ministério Público e a Secretaria 
da Fazenda pela investigação, que já apresenta resultados, sobre a 
gasolina adulterada no Estado. Em apenas alguns dias, mais de 300 
mil litros de gasolina foram apreendidos, porque estavam adulterados. 
Isso é o começo, pois muitos postos de gasolina em Minas Gerais 
estão envolvidos. Em Juiz de Fora, anteontem, oito postos de gasolina 
tiveram suas bombas lacradas. Isso aconteceu porque havia produto 
solvente, retirado da aguarrás, altamente corrosivo, misturado na 
gasolina para enganar a população de Minas Gerais. 

Lamento que a lei não seja cumprida. Como um posto de gasolina 
possui bomba mostrando que a gasolina está adulterada? Esse posto 
deveria ser fechado imediatamente pelo prazo, no mínimo, de 15 dias. 
Se for reincidente, deve ter o alvará cassado e suas portas fechadas. 
Não adianta apenas lacrar uma bomba e deixar as demais 
funcionando, dizendo que estão normais. 

Quem compra gasolina de uma empresa chamada Montes Claros 
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sabe o que está fazendo. A distribuidora dessa empresa, que 
funcionava em Minas Gerais, teve o seu alvará cassado pela 
Secretaria da Fazenda. Essa empresa instalou-se em São Paulo. O 
proprietário do posto de gasolina de Minas Gerais que manda buscar 
gasolina nessa empresa sabe perfeitamente que está comprando 
produto adulterado e pagando menos. Por quê? Porque a conhece 
bem, e o custo do solvente é oito vezes menor que o da gasolina. Isso 
quer dizer que a gasolina pura - atualmente há 30% de álcool -, depois 
de misturada faz com que um caminhão de gasolina vire três. 
Despejam esse "petróleo" nos postos, enganando-nos. Por isso, há 
momentos em que o carro faz mais quilometragem com o litro de 
gasolina e outros em que faz menos. O solvente misturado na 
gasolina faz o carro consumir mais, pois não é o produto ideal para o 
veículo. 

Apresento requerimento solicitando a esta Casa a abertura de 
Comissão Especial para podermos acompanhar essa investigação de 
perto e exigir que a lei seja cumprida. 

Geralmente, a bomba com a gasolina adulterada é posta à venda a 
prazo. O posto concede 30, 60, 90 e, às vezes, até 120 dias no 
cheque. Na bomba em que se abastece a crédito, com prazo, está o 
produto adulterado. Em Juiz de Fora, nos oito postos apreendidos, as 
oito bombas lacradas realizavam esse tipo de serviço, ou seja, prazo 
de 120 dias no cheque. O motorista abastecia o seu carro com 
produto totalmente adulterado. 

Portanto, registro o requerimento que encaminho à Presidência, 
para que nos autorize a abrir imediatamente a Comissão Especial. 
Engana-se quem acredita que CPI e Comissão Especial não resolvem 
nada. Resolvem sim. 

Em 1999, houve a CPI do DETRAN, da Carteira de Habilitação, na 
qual o Presidente era o atual Secretário João Leite e eu, o Vice-
Presidente. Hoje, há 42 autoridades processadas criminalmente por 
formação de quadrilha, corrupção passiva e ativa, e falsidade 
ideológica. Entre essas autoridades, estão delegados. examinadores e 
detetives, que já deveriam estar fora da polícia e estão sendo 
processados por venderem carteiras de habilitação. Em apenas um 
ano colocaram no bolso, dando prejuízo para o Estado, mais de 
R$400.000.000,00 com venda de carteira de habilitação. Mais de 1 O 
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mil carteiras foram apreendidas por essa CPI. As CPis e as 
Comissões Especiais funcionam, desde que sejam levadas a sério. 
Fizemos o mesmo com os radares das estradas. Abrimos uma 
comissão e retiramos todos os radares das estradas federais . Essa 
comissão que propomos também funcionará. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio. 
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, prezado companheiro 

de partido, Deputado Dalmo Ribeiro, Srs. Deputados, todos que nos 
assistem pela TV Assembléia, inicialmente queremos fazer algumas 
considerações oportunas. Há poucos dias, ouvíamos os Deputados 
Toninho Andrada e Arlen Santiago fazerem referências à história de 
trabalho do Presidente da COPASA à frente da FUNASA. Lembrava 
que, quando Prefeito de Divinópolis, tive oportunidade de assinar 
alguns convênios com o então Presidente da FUNASA, Sr. Mauro 
Ricardo Machado Costa. Naquela ocasião, víamos na pessoa do Sr. 
Ricardo um executivo perspicaz e atento aos interesses de Minas. 
Embora distante regionalmente das nossas cidades, procurava 
conhecê-las, porque foram inúmeros os convênios assinados. 
Divinópolis pôde receber, na ocasião, por ação do Deputado Aécio 
Neves, então Presidente da Câmara, recursos provenientes de 
algumas emendas ao orçamento que possibilitaram a construção de 
várias redes de esgoto, até mesmo de uma estação de tratamento de 
esgoto na região do Buritis, um povoado do nosso município, e na 
localidade de Ermida. Naquele momento, ainda não me sentia muito 
em condições de avaliar o Presidente da COPASA Mauro Ricardo, 
porque não havia tido a oportunidade de trabalhar nas questões de 
interesse do povo mineiro de uma forma mais direta com ele, embora 
já o tivesse encontrado algumas vezes. Ontem, para minha alegria, 
Sr. Presidente, levei ao conhecimento do Presidente da COPASA 
algumas preocupações e reivindicações. Entre elas, posso citar a 
necessidade de um planejamento, uma parceria e um esforço maior 
do Governo do Estado e do Município de Divinópolis, porque temos a 
COPASA nos atendendo com o serviço de água, mas a fonte de todo 
esse serviço, que são os rios ltapecerica e Pará, está morrendo por 
causa de uma poluição séria. Faz-se necessário um planejamento 
para salvar esses rios e garantir uma condição digna de vida para 
quem depende deles. Esse é também um gesto de respeito à 
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natureza. Para minha alegria, encontramos no Sr. Mauro Ricardo 
uma enorme disposição para tratar dessas questões ambientais, 
buscar um esforço conjugado, estabelecer parcerias para que 
questões como essas sejam resolvidas. Na oportunidade, levei 
também ao Sr. Mauro Ricardo a questão de uma cidade menor, mas 
uma cidade que é referência das centenas de outras que a COPASA 
atende com o serviço de água. Refiro-me a Estrela do lndaiá. 

O Sr. Ênio, Prefeito de Estrela do lndaiá, talvez por ser médico, 
homem que conhece bem a situação da saúde do povo daquela 
cidade, que vem administrando com competência, já por dois 
mandatos, disse que a COPASA atendia o município com água e a 
Prefeitura já havia construído praticamente toda a rede de esgoto. 

Na verdade, se fosse olhar apenas pelo aspecto político, o Sr. Ênio 
poderia cruzar os braços e dizer que a sua população estava servida 
de água e que o esgoto encontrava-se praticamente construído. 
Transferi-lo para a COPASA poderia trazer desgaste político. No 
entanto, o Sr. Ênio pensou de uma maneira madura, séria, 
preocupando-se com o meio ambiente e com a saúde do povo de 
Estrela do lndaiá. Ele foi à COPASA e disse que era hora de a 
empresa também assumir a rede de esgoto para fazer todo o 
tratamento, de imediato, e atender também a uma parte da população 
da periferia. 

A minha alegria é que não escutei muita conversa. Verifiquei 
atitudes objetivas. O Sr. Mauro Ricardo imediatamente acionou o 
Diretor, Sr. Cássio, da área que atende Estrela do lndaiá, e 
determinou que os projetos fossem elaborados. Em que pese ser uma 
cidade pequena em que a relação custo-benefício, em princípio, não 
se mostra favorável ou animadora, a consciência de que há uma 
razão social e ambiental em jogo, por si só, já era motivo suficiente 
para o Presidente da COPASA determinar que essa questão fosse 
resolvida. Ou seja, não se pode administrar uma empresa, do alcance 
da COPASA, ignorando-se os aspectos sociais e ambientais. 

Da mesma maneira, apresentei proposta semelhante para rediscutir 
a questão do contrato de concessão de serviço de água no Município 
de Santo Antônio do Monte, mas com a COPASA assumindo obras de 
tratamento de esgoto e de infra-estrutura naquele município. Ele 
prontamente manifestou a disposição de atender ao nosso pleito. 
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Faço esse relato porque estamos vivendo momentos na Casa - e 

com justa razão - em que alguns colegas têm mencionado que em 
determinadas áreas há uma certa letargia para se atender às 
demandas da população que são encaminhadas pelos Deputados. 
Não podemos aceitar isso. É preciso que, ao ocorrer tal situação, seja 
realmente denunciada. Vários Deputados também alegaram que é 
mais fácil ter uma audiência com o Governador do que com 
determinados Secretários ou até mesmo com funcionários de segundo 
ou terceiro escalão. 

Por questão de justiça, quis trazer uma demonstração de que é 
possível que uma autoridade, o Sr. Mauro Ricardo, uma referência na 
área técnica, um funcionário com mais de 20 anos de carreira 
exemplar a serviço do País, seja também um homem habilidoso 
politicamente e atencioso com as questões que a Casa encaminha. 
Acredito que assim vamos contribuir para que o Governo encontre o 
caminho certo para promover o desenvolvimento de Minas Gerais e 
estabelecer um novo tempo, como pretende o Governador Aécio 
Neves. Deve-se denunciar algum descaso, mas devem-se também · 
enaltecer as situações meritórias que, sem dúvida, existem em todos 
as áreas do Governo. 

Sr. Presidente, vou fazer uma consideração sobre a reforma 
tributária, que vai repercutir na vida de todo o povo brasileiro. 
Destacamos o papel do Governador Aécio Neves, que tem estado 
atento aos problemas de Minas e tem a clareza de que o nosso 
Estado é parte fundamental do Brasil. Minas tem uma 
responsabilidade com o País. Foi pela liderança do Governador Aécio 
Neves que algumas questões já foram resolvidas, ou melhor, 
avançou-se, como, por exemplo, na questão da CIDE, que, desde o 
primeiro momento, S. Exa. deixou claro ser uma questão inegociável. 
O Governo Federal haveria de distribuir a CIDE para que os Estados e 
os municípios também dela pudessem se beneficiar, para que seus 
resultados chegassem à população. 

Ao mesmo tempo em que o Governador Aécio foi elemento de 
referência nacional para sensibilizar o Governo, com tristeza 
constatamos que o Governo Federal, que diz apresentar propostas 
democráticas e ser do povo, age como verdadeiro rolo compressor e 
toma atitude, no meu entendimento, agressiva aos Prefeitos deste 
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País. Quando os Prefeitos se organizaram para ir a Brasília levar 
suas reinvidicações, esse Governo agilizou tudo e, de forma 
atabalhoada, votou às pressas a reforma tributária, que não foi 
completamente discutida e apresenta indicativos de que haverá 
aumento de impostos, o que sacrificará ainda mais o povo brasileiro e, 
principalmente, será injusto para com os municípios, pois não 
distribuirá os recursos da CPMF, concentrando mais renda nas mãos 
do Governo Federal. Não poderia deixar, portanto, de repudiar essa 
atitude autoritária do Governo Federal. 

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Faço aparte para cumprimentar 
V. Exa. por sua atuação neste parlamento. Queria dizer, em referência 
à primeira parte do seu pronunciamento, que é fundamental que, a 
cada dia, os políticos se tornem mais técnicos e , ainda mais 
fundamental , que os técnicos tenham maior sensibilidade política, 
para que, por meio dessa conjugação, possamos atender melhor a 
nossa sociedade. 

Em relação à reforma tributária, estou plenamente de acordo com V. 
Exa e queria registrar que, com visão completamente correta, V. Exa. 
traz tema importante a este Plenário. Ontem, pudemos observar que o 
ensaio em Brasília muito se aproximou do período de repressão que 
vivemos neste País. O Governo, que nos pregou a liberdade e a 
democracia durante 20 anos, agiu ontem, por meio da máquina 
governamental que tanto combateu, utilizando-se de práticas 
absolutamente antidemocráticas e, como disse, muito próximas do 
regime militar. 

O mais importante foi a atitude do Governador Aécio Neves, que, 
com a ajuda dos parlamentares de Minas Gerais, buscou recursos e a 
melhoria da distribuição dos recursos da União. Pasma-nos a falta de 
sensibilidade do relator da reforma tributária, que é mineiro, em 
relação ao nosso Estado, a atitude do Vice-Presidente da República, 
também mineiro, que se calou em momento importante, não 
defendendo os interesses de Minas Gerais e, mais ainda, o golpe que 
o Presidente da República, que teve enorme votação em Minas 
Gerais, tentou aplicar em nosso Estado. É importante fazer esse 
registro. Cumprimento V. Exa. pela firmeza e pela clareza, mas é 
importante que, neste momento, apresentemos para a sociedade 
mineira o que está ocorrendo: o golpe que o Presidente tentou aplicar 

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



2 17 
em Minas, a inércia do Vice-Presidente e a traição do relator da 
reforma, que foi para o Congresso Nacional representar o nosso 
Estado. Parabéns pelo seu pronunciamento e pela sua atuação neste 
parlamento. 

O Deputado Domingos Sávio -Obrigado, nobre Deputado Zé Maia. 
Quero-lhe dizer que, como considero sempre brilhantes as suas 
intervenções, em outra oportunidade, dado o tempo exíguo que me 
resta, queria trazer minha contribuição ao PT e deixar claro que 
precisa de oposição séria, combativa e a favor da democracia neste 
País. Coloco-me nessa posição muito à vontade, por ter sido fundador 
desse partido. Por toda a vida, participei apenas de dois partidos: fui 
fundador do PT e do PSDB. Tenho minhas convicções, em que pese 
ao meu respeito pela Bancada do PT nesta Casa-, a bem do Brasil, o 
PT está precisando de oposição clara, para não se transformar em 
ditadura, como V. Exa. alerta. A ditadura daqueles que se acham 
donos da verdade, acima do bem e do mal, e que, depois, viram as 
costas aos seus compromissos e até mesmo à sua história. Conheço 
essa história, pois dela participei . 

Sr. Presidente, conclamo o Governador Aécio Neves - sem sombra 
de dúvidas, uma das maiores lideranças do País. A reforma tributária 
não está concluída e ainda exigirá muito do Governador, mas 
esperamos que possa estar conosco em uma discussão mais 
profunda das questões da educação em Minas Gerais. 

Estou extremamente preocupado, pois a Resolução no 428, 
recentemente colocada em prática, contém distorções e situações das 
mais diversas. Não tenho dúvidas de que a Secretária e as 
Superintendentes de cada região estão buscando uma forma 
adequada de reorganizar o Estado, principalmente nessa área, em 
que havia várias situações absurdas, acumuladas ao longo do tempo, 
mas ressalto que precisamos ter a prudência de tratar a educação 
com um carinho especial. 

Preocupa-nos a questão das Diretoras de Escola, por causa do veto 
que estamos analisando nesta Casa. Em que pese a qualquer solução 
dada a ele, é preciso valorizá-las em suas carreiras, pois executam 
uma tarefa árdua. Nesse sentido, uma parceria entre a Comissão de 
Educação, a de Administração Pública, o Plenário e os servidores 
talvez possa, sob a liderança do Governador, possibilitar uma 
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educação melhor e mais justa, com uma maior tranqüilidade para 
os profissionais da área. 

Trazemos essa preocupação, com a convicção de que poderemos 
contribuir e, certamente, encontraremos no Governador Aécio Neves 
aquele parceiro sério, de visão parlamentarista, a favor do diálogo e 
do entendimento. Assim, poderemos comparti lhar nossas sugestões e 
preocupações, para sermos, de fato, representantes da comunidade e 
responsáveis pela interlocução entre os servidores e os professores 
que nos procuram e a Secretária de Educação e o Governador. 

Ainda hoje, estaremos trabalhando na Comissão que analisa o veto, 
matéria extremamente relevante que envolve a função pública, os 
Diretores, professores e funcionários públicos de modo geral e está 
relacionada com o apostilamento. Qualquer que seja o resultado 
dessa análise, com certeza, o assunto não se esgotará, porque há 
muito que fazer para que tenhamos um Estado mais justo e solidário e 
para que o servidor público possa ser motivado e respeitado no 
exercício de suas funções. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

telespectadores da TV Assembléia, senhoras e senhores. inicialmente 
"pegarei um gancho" no pronunciamento do Deputado Domingos 
Sávio sobre a reforma tributária, no que se refere à concentração dos 
recursos na União. 

Essa concentração teve seu auge no período militar, em que poucos 
mandavam e todos obedecíamos. Na era Fernando Henrique 
Cardoso, ela se acentuou e, agora, na era Lula, tudo indica, apesar de 
a reforma ainda não ter chegado ao final, que a União concentrará 
ainda mais os recursos. 

Somos favoráveis ao princípio municipalista, pois a população está, 
realmente, nos municípios, onde os problemas são resolvidos em 
primeira instância. Por isso, quero solidarizar-me com os Prefeitos que 
estão fazendo esse movimento a fim de que os recursos sejam 
desconcentrados. 

Concordo com V. Exa. quanto à liderança do Governador Aécio 
Neves, que não defende apenas os interesses de Minas Gerais, mas 
também os dos Estados e dos municípios brasileiros. Sua tarefa é 
muito importante. Ontem, já na madrugada, o Governo cedeu ainda 
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alguma coisa, apesar de não ser o necessário, e tudo isso foi fruto 
desse trabalho incansável de nosso Governador. 

Registro aqui nossa preocupação quanto à possibilidade do 
aumento da carga tributária para o setor produtivo. 

O setor produtivo não está suportando os juros e tantos tributos e 
taxas. Evidentemente o relatório traz essa abertura para o aumento da 
carga tributária. Já se fala que poderá chegar a 40%. Atualmente se 
encontra próxima a 38%. Isso é um absurdo! O Brasil está parecendo 
um cachorro correndo atrás do próprio rabo, porque, tendo de 
aumentar os impostos, deixa de produzir. Estamos em um verdadeiro 
círculo vicioso. Temos de sair disso. Esta Casa pode ajudar o Estado 
a sair dessa situação. Temos falado muito sobre os problemas do 
funcionalismo público, dos crimes, dos direitos humanos e do meio 
ambiente, mas temos falado muito pouco sobre o setor produtivo. Se 
não produzirmos, não haverá geração de emprego, de riquezas e de 
tributos. Conclamo todos os Deputados para promover debates nesta 
Casa sobre questões da agricultura, da pecuária, do agronegócio, da 
mineração, do turismo, da indústria e de todo o setor produtivo, para 
tirarmos o Estado dessa situação: o crescimento econômico está 
abaixo do crescimento nacional. 

O Governador Aécio Neves também busca acabar com esse círculo 
vicioso. A assessoria da Casa e o Executivo trabalharam muito e, 
como relatores da matéria da Comissão de Constituição e Justiça, 
também trabalhamos muito nesse projeto que trata da parceria 
público-privada. Essa seria uma forma de buscarmos os recursos da 
iniciativa privada para promover investimentos produtivos, seja em 
estradas, seja em redes de transmissão, tão deficientes neste País, e, 
com isso, levar energia para os locais que necessitam produzir mais, 
além de atender às áreas sociais. O Governador, com seu 
comportamento, está buscando suprir essa necessidade do Estado de 
aumentar a sua produção. 

Quanto ao chamado "apagão florestal", tecerei alguns comentários 
sobre o País e sobre Minas Gerais, lembrando dos idos de 1996, 
quando esta Casa discutiu muito a criação da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente, ocasião em que houve um debate sobre o IEF. 
Discutíamos se este deveria ficar subordinado à Secretaria de 
Agricultura ou à Secretaria de Meio Ambiente. Na época, a nossa 

.____ ___ o ___ ____J 



220 
pos1çao era muito clara. Desejávamos que permanecesse na 
Secretaria de Agricultura, porque entendíamos que fomentar o plantio 
de florestas, para este Estado, era absolutamente necessário. 

Infelizmente, o IEF foi para a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e se transformou em uma ação, importante também, de 
fiscalização. Mas o fomento, infelizmente, ficou abandonado. Cremos 
que, com o seu Presidente Humberto Candeias, o IEF esteja 
buscando suprir essa necessidade do fomento florestal. Deus queira 
que isso aconteça de fato. Até hoje, infelizmente, o fomento está 
abandonado em nosso Estado. 

A atividade de florestas plantadas precisa ser entendida como uma 
cultura agrícola, uma exploração econômica e uma opção de renda 
para o agricultor. Por isso, nada mais lógico que os órgãos 
fomentadores dessa atividade estejam vinculados a uma estrutura 
orgânica produtiva oficial. Assim, não justifica, por exemplo, que os 
negócios da madeira estejam ligados ao Ministério do Meio Ambiente. 
Nos Estados, essa vinculação precisa seguir a mesma ordem, 
estando ligada a uma secretaria produtiva e não ambiental. 

Temos informações de que 75°o de toda a madeira industrial são 
provenientes de áreas de plantio. E mais: o total vendido ao mercado 
externo em 2001 foi de US$4.500.000.000,00, colocando o setor 
florestal - incluindo aí a madeira, o papel e a celulose - como 3° maior 
exportador, perdendo apenas para o minério e o complexo soja. 

Não se pode, pois, dizer que o setor é devastador de florestas. Pelo 
contrário, é um forte gerador de empregos, de arrecadação e criação 
de divisas. A partir do momento em que plantamos florestas, estamos 
diminuindo a pressão sobre as florestas nativas. Portanto, plantar 
florestas é preservar o meio ambiente. 

Por outro lado, na cadeia produtiva florestal , um segmento que nos 
preocupa é o da base florestal. A partir de 2001 , iniciou-se a redução 
do estoque em Minas Gerais, ou seja, a produção sustentada continua 
estagnada e o consumo, crescente. Em 2007, está projetada uma 
produção em torno de 120.000.000m3 de madeira e o consumo estará 
em 150.000.000m3 . Ora, alguns indicadores nos mostram que Minas 
Gerais precisa rever imediatamente sua política florestal para não 
perder a oportunidade de usar bem suas terras, atrair investidores e 
dinamizar as indústrias de papel, celulose, móveis, madeira, carvão e 
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a siderurgia, entre outras, até mesmo as mais novas, como é o 
caso do seqüestro de carbono e da produção de alcatrão. Abro um 
parêntese para dizer que a CENIBRA, que produz papel e celulose, 
tem um projeto para dobrar sua produção, mas só poderá fazê-lo 
dentro de 7 a 11 anos, Deputado Sebastião Helvécio, porque não 
temos madeira. Poderá até fazer esse projeto florescer, se importar 
madeira do Uruguai, o que nos deixa corados de vergonha, visto a 
extensão territorial que Minas e o Brasil possuem. 

O Brasil tem uma área florestal avaliada em 544.000.000ha, sendo 
que 539.000.000ha são de florestas naturais, evidentemente incluindo 
a Floresta Amazônica, e somente 5.000.000ha de florestas plantadas. 
Os números são grandes, mas representam apenas 1 o o das 
plantações, ficando, assim, em oitavo lugar no "ranking" mundial. 

No comércio mundial de produtos florestais , o Brasil está com 
US$3.000.000.000,00. Todavia, isso significa tão-somente 1% do 
comércio internacional. No Canadá, país localizado em região fria, as 
florestas gastam sete vezes mais tempo do que no Brasil para 
produzir. O Canadá possui comércio mundial maior do que o nosso, 
participando com 21 %; os Estados Unidos, com 12°o, e a Finlândia, 
país pequeno, com 8° o. Em uma comparação mundial de crescimento 
da floresta, quanto ao custo da madeira na fábrica, a Finlândia tem 
crescimento da floresta de 4m3 por hectare por ano. No Brasil , esse 
crescimento é de 28m3 por hectare por ano. O custo, na Finlândia, é 
de US$35,00 o metro cúbico, e , no Brasil , é de apenas US$12,00, 
logo, três vezes menos. Por que a Finlândia tem 8°o do mercado 
internacional e o Brasil apenas 1 o o? Lamentavelmente, devido à 
competência deles e à incompetência nossa. 

Nessa análise comparativa, o Brasil ganha também do Chile, dos 
Estados Unidos e do Canadá. O setor brasileiro de florestas plantadas 
ocupa área de 5.000.000ha, gera US$16.000.000.000,00 por ano, 
exporta US$3.400.000.000,00 por ano, arrecada 
US$3.500.000.000,00 por ano e cria 2.500.000 empregos diretos e 
indiretos. É interessante ressaltar que a geração de um emprego no 
setor florestal custa em média US$800,00; enquanto que, na 
construção civil , custa US$7.400,00, no setor automobilístico, 
US$14.300,00, na telefonia, US$40.000,00 e no turismo, 
US$11 0.000,00. Portanto, se o Governo Lula quer gerar empregos, 
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tem de fazê-lo a baixo custo. Se o Brasil tem déficit de madeira, ao 
produzi-la, estaremos dando emprego de baixo custo. Esse é um 
caminho saudável. 

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Parabenizo V. Exa. pelo 
pronunciamento, com o qual concordo plenamente. Não só Minas 
Gerais, mas o Brasil , precisa atentar para o "apagão florestal". 

É inadmissível um País como a Finlândia, que pode ser considerado 
a metade do Estado de Minas Gerais, produzir sete vezes mais que o 
Brasil na questão da madeira, das florestas. No Brasil e em nosso 
Estado, as exigências burocráticas têm dificultado o plantio das 
florestas renováveis . Existe grande preconceito quanto ao eucalipto, e 
as empresas, os técnicos, as universidades, não só de Minas Gerais, 
mas também do Brasil, já têm teses que comprovam que esse é um 
preconceito que precisa acabar. 

Com isso, ganharia o vale da esperança, que é o vale do 
Jequitinhonha, onde a renda das pessoas é de aproximadamente 
R$70,00, quando poderia ser de R$480,00. O Estado sairia ganhando, 
porque arrecada com o ICMS aproximadamente R$500.000.000,00 e 
estaria levando aos cofres do Estado de Minas Gerais muito mais 
dinheiro, que poderia ser investindo na saúde, na segurança, no 
transporte, gerando milhares e milhares de empregos, não só na 
produção da madeira, mas também na do mel, do óleo de eucalipto e 
de móveis. 

Precisamos discutir essa questão com o Governo. As florestas 
renováveis precisam ser tratadas como cultura agrícola. O Brasil está 
perdendo, e não podemos conceber uma produção na Finlândia de 
8%, no Canadá de 21 %, nos Estados Unidos de 12% e, em Minas 
Gerais de 1 %. Precisamos levar essa discussão para os Governos 
Estadual e Federal. Com toda a certeza, gerar-se-ão emprego e renda 
para todas as regiões, principalmente em Minas Gerais, que possui 
muita área a ser aproveitada. 

Parabenizo V. Exa. Esta Casa precisa se unir na discussão de uma 
proposta do Governo do Estado e do Governo Federal , a fim de gerar 
milhões de empregos neste País e quebrar o preconceito contra o 
eucalipto. 

O Deputado Paulo Piau* - Agradeço a intervenção do Deputado 
Célio Moreira, que é conhecedor do complexo da madeira, já tendo 

L--------0 ___ _____. 



''" ---' 
trabalhado nessa área. Ficamos felizes de ter nesta Casa pessoas 
que entendem que produzir neste Estado, no caso produção de 
madeira, é importante para Minas e para o País. (- Lê:) 

"Em Minas Gerais, o setor florestal apresenta excelentes resultados 
socioeconômicos, com grande possibilidade de crescimento, ou seja: 
participa com 7% do PIB, cria 650 mil empregos, gera 
R$536.000.000,00 em ICMS e permite arrecadar cerca de 
R$12.000.000,00 por meio da taxa florestal." 

Vejam bem: a taxa florestal hoje praticamente mantém as atividades 
do Instituto Estadual de Florestas. 

A área total reflorestada em Minas Gerais é de 1.200ha, que cobre 
somente 2% do território estadual. 

É nesse contexto, tanto social como econômico, que a Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais precisa examinar cuidadosamente uma 
agenda para o estabelecimento de uma política florestal para o 
Estado, bem como subsidiar o parlamento federal nessa mesma linha 
de raciocínio. Afinal , Minas Gerais representa 1/3 de toda a atividade 
em nível nacional. 

Cumprimentamos a nova diretoria, na pessoa do Presidente Claret. 
Vejamos alguns itens para essa agenda, sugerida pela Associação 

Mineira de Silvicultura: criação da instituição governamental voltada à 
produção florestal como, por exemplo, a Secretaria de Florestas 
Plantadas no Ministério da Agricultura; estabelecer política de longo 
prazo alinhada aos programas de desenvolvimento regional e setorial ; 
ajustes para simplificação e adequação da legislação florestal. 

Como resultados para o Brasil , nos próximos dez anos, onde Minas 
Gerais participa com 1/3, espera-se: ampliação da área de florestas 
plantadas de 5.000.000ha para 11.000.000ha; aumento da exportação 
de US$4.500.000.000,00 para US$15.000.000.000,00 por ano; 
elevação da arrecadação de impostos de US$3.400.000.000,00 para 
US$6.000.000.000,00 por ano; geração de 2 milhões de novos 
empregos diretos e indiretos; melhoria do meio ambiente; manutenção 
adicional de 2.000.000ha de área de preservação permanente e 
reserva legal. 

Antes que Minas Gerais assista ao apagão florestal , comprometendo 
toda a cadeia produtiva com fortes efeitos negativos para o Estado, 
precisamos nos mobilizar para que não percamos as grandes 
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oportunidades econômicas no cenário nacional e internacional. 
Agradeço a compreensão de V. Exa. Parabenizo a jornalista Berta, 

do "Estado de Minas", que, em artigo do dia 2 de setembro, colocou 
opinião mal compreendida quanto à minha posição; porém, na edição 
de hoje, dia 4, traz matéria mostrando meu posicionamento sobre os 
partidos políticos. Agradeço-a e a parabenizo pela lisura e 
profissionalismo do seu jornalismo. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira. 
O Deputado Célio Moreira* - A Comissão Especial do Metrô, 

designada por esta Casa, em uma de suas mais louváveis iniciativas, 
esteve ontem visitando os ramais do nosso metrô juntamente com 
técnicos da CBTU. 

Percorremos a linha principal - Eldorado-Vilarinho -, que está 
parcialmente pronta, e a linha 2 - Calafate-Barreiro - que tem cerca de 
50% de suas obras também em estágio avançado. 

É esse ramal, senhoras e senhoras, o alvo de nossa preocupação 
maior, porque está em vias de ter suas obras paralisadas a qualquer 
momento. E, pior, não está previsto nenhum orçamento para esta 
linha no ano que vem. 

O orçamento para o ramal Barreiro é zero, para surpresa desta 
comissão e frustração da comunidade da região do Barreiro, que, 
desde o limiar da década de 80, vem sendo iludida com seguidas 
promessas de conclusão dessa obra. 

Uma obra que viria desafogar o pesado tráfego da região Oeste para 
o centro de Belo Horizonte, reduzindo substancialmente a poluição em 
seus níveis atuais. E principalmente, senhores, viria trazer conforto e 
transporte mais barato para uma população estimada em 140 mil 
usuários por dia. 

Apesar disso, apesar da promessa do Presidente Lula de que daria 
prioridade às obras do nosso metrô, vemos as obras do ramal 2 
paralisadas. 

Segundo técnicos da CBTU, a empreiteira que trabalha na linha só 
terá fôlego até dezembro, porque, da dotação de R$35.300.000,00, 
aprovada no orçamento do ano passado, foi liberada apenas a ínfima 
quantia de R$254.000,00 - o que vale dizer que o ramal Calafate-
Barreiro não estava nos planos da União desde o ano passado, e 
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continuará à margem no próximo ano. 

Não me ocorre outra expressão para definir essa situação, senão 
como a manifestação inequívoca de pouco caso do poder público 
federal para com todos nós, desta Capital, porque o ramal 2 não se 
restringirá ao atendimento de uma região. A relação do Governo com 
o nosso metrô é de desdém para com uma comunidade trabalhadora 
e carente, em sua maioria, e que enfrenta, no dia-a-dia, as agruras de 
um transporte coletivo caro e ineficiente. 

Além da frustração do povo, a paralisação das obras gerará 
prejuízos enormes que certamente contribuirão para que sejam ainda 
mais retardadas. Já temos 6km de leito pronto para receber a linha, 
faltando apenas 4km. Cinqüenta por cento das chamadas obras de 
arte estão em fase de conclusão. Todo esse patrimônio irá se 
depreciar e estará sujeito à depredação. As áreas desapropriadas ao 
longo desses 6km, que já custam R$3.000.000,00 aos cofres públicos, 
estão sob o risco de invasão, como aconteceu na linha principal. Não 
haverá dinheiro nem sequer para pagamento dos vigias. 

Hoje, sabemos que o ramal Barreiro - ao contrário do que nos fez 
crer o Presidente da CBTU, Sr. João Luís, em reunião da Comissão-
sempre teve projetos não executados por desinteresse do Governo. 
que priorizou as obras do metrô de Brasília e de Recife. Mudou o 
Governo, mas persiste a má-vontade do poder central para com o 
nosso metrô. Para a linha 1, que está em obras há três décadas, foi 
direcionada verba de R$35.000.000,00 para 2004. Neste momento, 
faz-se urgente a liberação de R$8.500.000,00 relativos ao orçamento 
deste ano, para sinalização do trecho São Gabriei-Vilarinho, que 
passou a operar parcialmente desde janeiro, quando, por falta de 
sinalização, houve um choque de trens. 

Nossa briga pela linha Calafate-Barreiro está deflagrada. 
Recebemos, ontem, convite da Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura do Senado, para participarmos de reunião no dia 16, às 1 O 
horas, com vistas a discutir e prestar informações sobre problemas 
dos recursos financeiros do metrô de Belo Horizonte. O Prefeito 
Fernando Pimentel também recebeu o convite. 

Não é possível que a paralisação desse ramal continue. Lutamos há 
tanto tempo para que essa região tenha o seu metrô. 

Não nos limitaremos a essa iniciativa. Se isso não produzir 
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resultados, também buscaremos apoio junto à bancada federal 
para que nos aliemos nesse propósito. Tentaremos recursos, em 
linhas de crédito ou no remanejamento do orçamento. 

Buscaremos apoio dos Deputados majoritários, Patrus Ananias e 
Virgílio Guimarães, que muito trabalharam na perspectiva de levar o 
metrô até o Barreiro. 

Não vamos continuar nesse compasso de espera. Se o Presidente 
Lula inteligentemente entendeu que não adianta a liberação de verbas 
em conta-gotas, e que o ideal é concluir a obra em andamento, então 
temos espaço para negociar, porque interromper a obra da linha 2 
seria contrariar a tese do nosso Presidente. 

Não temos um Senador mineiro na Comissão Permanente de 
Serviços de Infra-Estrutura do Senado para defender nosso ideal. 

Contamos com o apoio do Senador Aelton, que entrou com pedido 
na Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, juntamente com o 
Senador Magno Malta, para que a Comissão Especial do Metrô, desta 
Assembléia Legislativa, estivesse lá, dia 16, com o Prefeito Fernando 
Pimentel , prestando esclarecimentos. Parabenizo os Senadores 
Aelton e Magno Malta, que fizeram essa indicação. 

A obra do Barreiro só conseguiu, desde o início, em 1998, 29% da 
dotação aprovada. 

Mas, apesar disso, vimos ontem resultados surpreendentes em 
termos de obra. E essa Comissão está disposta a buscar apoio nas 
esferas federal e estadual para que essa obra tenha seu término no 
máximo em três anos. 

Solicitamos ao Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, 
reunião com o Superintendente da CBTU, Dr. Júlio, para pedir o 
empenho do Governador para que as obras sejam concluídas. 

Repito, estaremos em Brasília, dia 16, junto com a Secretária 
Hermínia Maricato, que esteve em Belo Horizonte anunciando verbas 
para o metrô. Mostrar-lhe-emos o equívoco de paralisar a linha 2 do 
metrô e lhe pediremos o descontigenciamento dos 8 milhões e meio 
para a sinalização das linhas 1 e 2. 

Agradeço a gentileza do Dr. Júlio Braga, Superintendente da CBTU, 
e da sua equipe, que mostraram à Comissão desta Casa o equívoco 
da paralisação das obras do Eldorado até Vilarinho e a não-liberação 
dos recursos. 
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O Deputado Leonardo Quintão (em aparte) - Companheiro Célio 

Moreira, quero saudar V.Exa. , mais uma vez, por trazer à pauta desta 
Assembléia a questão do metrô da Grande BH. Digo isso porque 
compartilho de sua luta, ainda como Vereador de Belo Horizonte, 
sobre a discussão do metrô, principalmente na região do Barreiro. 

Fico feliz em ver que V. Exa. cumpre as promessas de campanha, 
de defender a conclusão do metrô. 

Alegra-me ser companheiro de V. Exa., possuidor de ideais e eleito 
Vereador de Belo Horizonte em 1996, e bem reeleito em 2000. Nessa 
caminhada, acompanhei sua determinação, desde a época de 
Vereador até Deputado Estadual. Parabenizo-o pela empreitada tão 
difícil. Passaram-se 30 anos desde o início das obras, mas até hoje 
não foram concluídas. O Presidente Lula se sensibilizará e terminará 
essa obra, já que o encerramento de obras iniciadas em governos 
passados foi promessa de campanha de seu Governo. 

Desejo-lhe sucesso na empreitada, que beneficiará 1 00 mil belo-
horizontinos e 4 milhões de pessoas da região metropolitana. 
Obrigado. 

O Deputado Célio Moreira* - Poderei contar com V. Exa., que teve 
votação expressiva no Barreiro. Juntos, Comissão e Deputados, 
solicitaremos empenho do Presidente Lula e do Governador Aécio 
Neves, que esteve no Bárreiro trabalhando a favor de obras e 
liberação de dotações aprovadas. 

Se as obras forem paralisadas, as obras-de-arte e a terraplanagem, 
haverá grande prejuízo. Dos R$35.300.000,00 aprovados na dotação 
de 2003, apenas 0,7%, R$254.000,00, foram liberados para as obras 
do metrô, principalmente no ramal Calafate-Barreiro. A Prefeitura de 
Belo Horizonte gastou R$200.000,00 com uma escultura de anjo em 
praça da Pampulha, e o Governo Federal liberou R$254.000,00 para 
as obras do metrô. Portanto, peço empenho aos Deputados Federais 
e Estaduais, principalmente aos que alcançaram expressiva votação 
no Barreiro e em Venda Nova, para que os recursos sejam liberados; 
conseqüentemente, o metrô de Belo Horizonte estará nos trilhos. Se 
os recursos forem liberados, daqui a três anos, a população será 
beneficiada, já que o trânsito na Capital está caótico. Obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
Registro de Presença 
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O Sr. Presidente (Dalmo Ribeiro Silva) - A Presidência registra a 

presença, em Plenário, do ex-Deputado Geraldo Rezende e do 
Prefeito de Congonhal. 

28 Parte (Ordem do Dia) 
18 Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Esgotada a hora 

destinada a esta parte, a Presidência passa à 28 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. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência, atendendo à nova compos1çao 

partidária desta Casa e às indicações processadas pelas Lideranças, 
designa os membros das seguintes comissões permanentes da 
Assembléia: 

* - A relação dos Deputados nas Comissões foi publicada na 
aedição do "Diário do Legislativo" de 6.9.2003. 

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência no 9, os 
Requerimentos n°s 1 .296/2003, da Comissão de Direitos Humanos, e 
1.297/2003, da Comissão de Educação. 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 
Assuntos Municipais - aprovação, na 158 Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos nos 1 .042/2003, do Deputado Márcio Passos, e 1 .242 
e 1.243/2003, do Deputado Zé Maia; de Defesa do Consumidor -
aprovação, na 208 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 
1 .198/2003, do Deputado Weliton Prado, e 1 .256/2003, do Deputado 
Bonifácio Mourão; de Educação - aprovação, na 188 Reunião 
Ordinária, dos Requerimentos nos 1.217/2003, do Deputado Célio 
Moreira, e 1.220/2003, do Deputado Domingos Sávio; de Meio 
Ambiente - aprovação, na 208 Reunião Ordinária, dos Requerimentos 
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nos 1.245/2003, do Deputado Doutor Viana, e 1.250/2003, da 
Comissão de Turismo; de Política Agropecuária - aprovação, na 178 

Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 1.191 /2003, do Deputado 
Djalma Diniz, e 1 .222/2003, do Deputado Gilberto Abramo; e de 
Transporte aprovação, na 188 Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 1.139/2003, do Deputado Djalma Diniz, 
1.140/2003, do Deputado Doutor Viana, 1.157 a 1.159/2003, 1.224 e 
1.225/2003, do Deputado Leonardo Moreira, 1.173/2003, do Deputado 
Biel Rocha, 1.174/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
1 .196/2003, do Deputado Paulo Cesar, 1.212/2003, do Deputado 
Roberto Carvalho, 1 .215/2003, da Comissão de Turismo, 1 .223/2003, 
do Deputado Leonardo Quintão, e 1 .241 /2003, do Deputado Célio 
Moreira (Ciente. Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Requerimento do 

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando a inclusão em ordem do dia 
do Projeto de Lei no 119/2003. A Presidência defere o requerimento , 
de conformidade com o inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando a 
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei no 126/2003. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVI 
do art. 232 do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando a 
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei no 130/2003. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVI 
do art. 232 do Regimento Interno. 

- A seguir, a Presidência defere, cada um por sua vez, nos termos 
do inciso VIl do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno, 
requerimentos dos Deputados Gil Pereira, solicitando que o Projeto de 
Lei no 568/2003 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi 
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para 
emitir seu parecer; Padre João, solicitando que o Projeto de Lei n° 
786/2003 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, 
uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu 
parecer; Weliton Prado, solicitando que o Projeto de Lei no 178/2003 
seja encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez 
que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer; 
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Antônio Júlio (2), solicitando que os Projetos de Lei n°s 481 e 
542/2003 sejam encaminhados às comissões seguintes a que foram 
distribuídos, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para 
emitir seu parecer; Durval Ângelo, solicitando que o Projeto de Lei no 
373/2003 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, 
uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu 
parecer; Leonardo Moreira (3), solicitando que os Projetos de Lei n°s 
640, 785 e 832/2003 sejam encaminhados às comissões seguintes a 
que foram distribuídos, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o 
prazo para emitir seu parecer; Paulo Piau, solicitando que o Projeto de 
Lei no 247/2003 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi 
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para 
emitir seu parecer; e Leonardo Quintão (6), solicitando que os Projetos 
de Lei n°S 102, 233, 315, 316, 318 e 324/2003 sejam encaminhados 
às comissões seguintes a que foram distribuídos, uma vez que a 
Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer; e, nos 
termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos 
da Deputada Maria Olívia e outros, solicitando a realização de reunião 
especial para homenagear a Sociedade Amigas da Cultura pelo 
transcurso do seu 50° aniversário de fundação, e do Deputado Paulo 
Piau e outros, solicitando a realização de reunião especial para 
homenagear a Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro pelo 
transcurso do seu 50° aniversário de fundação. 

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - A Presidência 
verifica, de plano, que não há quórum para votação, mas que o há 
para a continuação dos trabalhos. Vem à Mesa requerimento do 
Deputado Rogério Correia, solicitando a palavra pelo art. 70 do 
Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao 
orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Rogério 
Correia. 

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Deputado Dalmo 
Ribeiro, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Pretendo ser breve, mas 
não poderia deixar de parabenizar o Governo Lula desta tribuna pela 
vitória da aprovação, em 1 o turno, nesta madrugada, da reforma 
tributária. É claro que essa reforma ainda será bastante discutida em 
2° turno, especialmente no Senado. Julgo um feito importante, uma 
vitória importante, que demonstra a determinação e a força política do 
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Governo, que, em menos de nove meses, menos que uma 
gestação, consegue fazer aprovar na Câmara Federal tanto a reforma 
previdenciária quanto a reforma tributária, em 1° turno, feito esse que 
o Governo Fernando Henrique, em oito anos, não conseguiu e não 
teve determinação, capacidade nem competência política para fazer. 
É claro que as duas reformas eram extremamente polêmicas, e acho 
que a vitória do Governo vem exatamente dessa determinação 
política. 

Uso a tribuna hoje não para fazer uma análise mais detalhada da 
reforma tributária , mesmo porque já dei alguns palpites, mas 
principalmente para parabenizar meu companheiro de partido; meu 
colega e amigo, Deputado Virgílio Guimarães, que foi o relator desta 
reforma tributária e soube conduzir o processo com muita 
competência. É um assunto extremamente complexo, que tem 
interesses diversos de Prefeituras e Prefeitos de todos os municípios 
do País, dos Governadores de Estado, da própria União. Ou seja, o 
Estado, na sua globalidade, luta para que haja melhores condições 
de, por meio do tributo, poder prestar melhores serviços aos cidadãos. 
São Prefeitos e Governadores querendo o melhor para seus 
municípios e Estados. A Presidência da República, ciosa da 
necessidade de não poder baixar a arrecadação, que costuma ser 
insuficiente para o que precisa ser feito , tem interesses distintos. 

Há também o interesse do próprio empresariado, que reclama das 
taxas e dos tributos, e julgam não poder haver, de forma alguma, 
aumento tributário. Mas essa reforma precisava ser feita. 

Alguns ganhos foram importantes nessa reforma tributária. O 
Deputado Virgílio Guimarães teve muita competência ao ver e 
reconhecer os interesses envolvidos e soube como não desagradar 
totalmente a ninguém: fez uma reforma que teve equilíbrio, por meio 
das discussões feitas tanto com o Governo do Estado, quanto com os 
Prefeitos, com a União, com os empresários, mas principalmente com 
o povo brasileiro. 

A partir da promulgação da reforma tributária , teremos uma justiça 
de tributos maior no Brasil, não a ideal, porque na reforma, como 
disse, por todos os atores que apontei - e ainda existem outros -, os 
interesses são extremamente difíceis de ser contemplados. A 
polêmica se fez não com aquele pensamento que o PT gostaria que 
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essa reforma, no final , tivesse a sua plenitude. Tivemos que ceder 
em muitos pontos, mas, como disse o Deputado Virgílio Guimarães, 
essa reforma foi a possível de ser feita. 

Evidentemente há aspectos de justiça social que nela foram 
incluídos e que são importantes. No entanto, foram os pontos mais 
atacados, como o ICMS, que agora será consignado em cinco 
alíquotas, terminando com o problema da guerra fiscal ou 
minimizando muito, esse problema. Os Estados agradavam aos 
setores principais do empresariado, fomentando a guerra fiscal. O 
estabelecimento dessas alíquotas vai eliminar esse problema. 

A alíquota menor poderá ser até mesmo zero, para os 
medicamentos e os gêneros de primeira necessidade. Isso vai fazer 
com que a população mais pobre, a que paga proporcionalmente mais 
imposto, seja beneficiada com a redução desses preços. Ou então 
não permitirá aumento de preço desses gêneros de primeira 
necessidade. As alíquotas mais altas, mesmo assim limitadas a 25%, 
serão aplicadas aos produtos que são consumidos pela parcela mais 
rica. Cigarros, bebidas e produtos supérfluos. Com essas cinco 
alíquotas diferenciadas de ICMS se faz justiça social. Com isso, 
haverá um sentido de divisão de renda. 

Há também uma taxação maior das propriedades rurais, um ponto 
que também foi muito atacado. A alíquota vai chegar a 15%, menos 
do que gostaríamos, mas foi devido a uma correlação de forças 
necessária para se fazer um acordo. Essa alíquota será aplicada 
especialmente às propriedades improdutivas, desencorajando o não-
uso dessas terras. É outro fator importante para se ter a consciência 
da necessidade da reforma agrária no País. Assim, haverá uma 
taxação mais incisiva dos latifúndios do que a que ocorre hoje. 

Há também a taxação das grandes fortunas oriundas de heranças, 
que terão alíquotas que podem ir ao limite de 25~o. A alíquota que 
havia antes era irrisória. 

Nessa reforma tributária, há distribuição de renda dentro do conceito 
que o Presidente Lula usou para ganhar as eleições. Esses pontos de 
reforma social, repito , foram os mais atacados. O setor industrial 
atacou a reforma tributária. 

Vimos também muitos Governos de Estado reclamando. O nosso 
chorou bastante e colocou-se como líder dos Governadores, tentando 

..__ ___ o ___ ____J 



inviabilizar a reforma tributária . Mas, ao final , sucumbiu-se à 
necessidade da reforma, por ser também importante aos Estados. 

É claro que ajustar o ICMS e fazer os ajustes que apontei significa 
maior arrecadação para o País. Apenas a simplificação da alíquota do 
ICMS permitirá que o imposto até hoje mais sonegado do País tenha 
cobrança real, o que proporcionará melhor arrecadação no Brasil 
inteiro. Isso não significará aumento de carga tributária para aqueles 
que não sonegam impostos, mas arrecadação mais justa, não 
permitindo, especialmente, a sonegação. Haverá, portanto, maior 
arrecadação. O Governador Aécio Neves tanto sabia disso que, 
embora no seu papel de chorar para ver se conseguia algo mais, a 
bancada sobre a qual tinha influência votou favoravelmente à reforma, 
assim como os Deputados do PSDB mineiro. A Bancada do PFL, com 
posicionamento ideológico mais distante do nosso, preferiu ausentar-
se do Plenário, fazendo críticas exatamente aos setores de maior 
distribuição de renda, e não votou. A Bancada do PSDB acabou 
dividida, até por interesse dos Estados. No caso, os Estados do 
Nordeste, Centro-Oeste e o Espírito Santo ganharam fundo 
importante, devido ao desgaste em relação à seca e ao grau elevado 
de miséria, o que fez com que parcela do PSDB votasse 
favoravelmente à reforma. 

Posteriormente, gostaria de fazer análise pormenorizada da reforma 
e, para isso, precisarei fazer melhor leitura do texto. Certamente, a 
reforma apresenta avanços importantes e ainda poderá, como 
disseram o Presidente Lula e o Ministro Palocci , ser aperfeiçoada no 
Senado. Portanto, trata-se de reforma que ainda será negociada. 

Hoje, faço essa breve intervenção para elogiar e parabenizar o 
Deputado mineiro Virgílio Guimarães, que mostrou competência e se 
revelou, entre outras qualidades que já conhecíamos, importante 
articulador no Congresso Nacional e, portanto, político de projeção 
nacional. Isso faz com que Minas Gerais tenha por ele grande orgulho. 

O Deputado Sebastião Helvécio (em aparte)* - Minha intervenção é 
para somar minha voz ao testemunho do trabalho realizado pelo 
Deputado Virgílio Guimarães. 

Este ano, esta Assembléia realizou seminário para buscar propostas 
e idéias para a consolidação da reforma tributária. Ao entregarmos as 
conclusões desse seminário ao Deputado Virgílio Guimarães, 
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pudemos perceber sua faceta de grande articulador, já 
demonstrada quando do . movimento relativo ao plebiscito 
Presidencialismo ou Parlamentarismo. A grande homenagem que o 
povo mineiro faz ao Deputado Virgílio Guimarães, relator de tão 
importante tema, é exatamente à capacidade que demonstrou em 
articular com os entes da nossa Federação - União, Estados e 
municípios -, de forma a apresentar proposta que abrangesse esses 
três grandes segmentos federativos. Tenho certeza de que, em 
momento oportuno, poderemos aprofundar um pouco mais esse 
sentimento. No entanto, hoje, toda Minas Gerais rende-se ao nosso 
companheiro, Deputado Virgílio Guimarães. pelo grande trabalho 
prestado ao nosso País. 

O Deputado Rogério Correia* - Muito obrigado, Deputado Sebastião 
Helvécio. Ressalto o esforço do Deputado Virgílio Guimarães, um 
militante incansável na defesa dos interesses populares, em especial 
de Minas Gerais. 

Nosso Estado vem perdendo espaço na política nacional , e. 
portanto, é necessário valorizarmos nossos companheiros que, com 
seu trabalho incansável, como o Deputado Virgílio Guimarães, 
acabam tendo uma projeção nacional importante, colocando Minas 
Gerais novamente no patamar que merece no cenário político. 

As qualidades do Deputado Virgílio Guimarães foram fundamentais 
para que o Governo do Presidente Lula tivesse uma vitória tão 
importante como essa da aprovação, em 1 o turno, no Congresso 
Nacional, da reforma tributária. Repito que o tempo nos surpreendeu. 
Em menos de nove meses, o Governo Lula conseguiu demonstrar 
força e habilidade política para aprovar, em dois turnos. a reforma da 
Previdência e, em 1° turno, em menos de nove meses, a reforma 
tributária, algo que o Governo Fernando Henrique Cardoso, em oito 
anos, não quis fazer. 

Não diria que faltou força política, pois ele a tinha, já que comprou o 
voto de vários Deputados para sua reeleição. Entretanto, não teve 
competência e não quis priorizar o que era mais importante para o 
País: a realização de duas reformas fundamentais . 

Parabéns ao Governo do Presidente Lula e ao Deputado Federal 
Virgílio Guimarães, grande articulador, como relator, da aprovação, 
em 1 o turno, da reforma tributária e da possibilidade de sua aprovação 
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ainda este ano. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Tendo em vista a existência de matéria a ser 

votada nesta fase , o Sr. Presidente determina que seja feita a 
chamada para a recomposição do número regimental. 

O Sr. Secretário (Doutor Ronaldo)- (- Faz a chamada.). 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada dez Deputados. 

Portanto, não há quórum para a continuação dos nossos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 5, às 9 horas. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 5/9/2003 
Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva 

Sumário: Comparecimento- Falta de quórum. 
Comparecimento 

-Comparecem os Deputados: 
Dalmo Ribeiro Silva - Elmiro Nascimento - Jô Moraes. 

Falta de Quórum 
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva ) - Às 9h15min, a 

lista de comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião , por falta de 
quórum, e convoca os Deputados para a reunião de debates de 
segunda-feira, dia 8, às 20 horas. 

ATA DA 158 REUNIÃO ESPECIAL, EM 22/8/2003 
Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Palavras do Sr. 
Presidente - Palavras do Ministro Régis Arslanian - Palavras do 
Senador Eduardo Suplicy - Palavras do Secretário Wilson Nélio 
Brumer- Palavras da Sra. Martha Regina Coelho Teixeira Lassance-
Esclarecimentos sobre os Debates - Debates - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Chico Simões - Fábio Avelar - lvair 

Nogueira - Leonídio Bouças - Maria Olívia - Rogério Correia - Vanessa 
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Lucas - Weliton Prado. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Às 8h45min, 

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

Ata 
- O Deputado Rogério Correia, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 
Exmos. Srs. Wilson Nélio Brumer, Secretário de Desenvolvimento 
Econômico, representando o Governador do Estado; Ministro Régis 
Arslanian, Diretor-Geral do Departamento de Negociações 
Internacionais do Ministério das Relações Exteriores; Senador 
Eduardo Suplicy, Presidente da Comissão de Relações Exteriores do 
Senado; Martha Regina Coelho Teixeira Lassance, Presidente do 
Conselho de Relações Econômicas Internacionais da FIEMG; José 
Alcino Bicalho, Cônsul do Reino do Marrocos; Emílio Júlio Neffa, 
Cônsul-Geral da República Argentina em Belo Horizonte; e Gilman 
Viana Rodrigues, Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária 
do Estado de Minas Gerais. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - Registramos a presença do Sr. Jorge Perutz, 

representante da Câmara Americana de Comércio. 
Destinação da Reunião 

O Sr. Presidente- Destina-se esta reunião ao lançamento da Frente 
Parlamentar Mineira de Acompanhamento das Negociações da ALCA 
e à realização do Ciclo de Debates O Brasil na ALCA, com o painel "O 
Brasil na ALCA: Riscos e Oportunidades". 

Palavras do Sr. Presidente 
"Sou antes brasileiro, e tenho o dever de colocar acima de tudo, de 

todas as considerações pessoais e de meus sentimentos particulares, 
a dignidade e a honra do Brasil" . Essas são palavras do Barão do Rio 
Branco, com as quais inicio minha fala , para que possamos repetir, 
neste momento: somos todos, antes, brasileiros e temos o dever de 
colocar acima de tudo, de todas as considerações pessoais e de 
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nossos sentimentos particulares, a dignidade e a honra do Brasil. 

A constituição da Área de Livre Comércio das Américas - ALCA - é 
certamente um dos assuntos mais polêmicos no âmbito das relações 
internacionais brasileiras nos últimos anos. Desde as primeiras 
articulações políticas visando à sua criação, ela tem gerado reações 
antagônicas, em razão das conseqüências positivas ou negativas que 
pode ter no desenvolvimento dos países envolvidos, de acordo com 
as peculiaridades e as condições econômicas de cada um deles. 

Proposta pelos Estados Unidos durante a Primeira Cúpula de 
Chefes de Estado e de Governo das Américas, realizada em Miami, 
em 1994, a ALCA tem como objetivo instituir o livre comércio entre as 
34 nações do continente americano, excluindo-se Cuba. Em reunião 
posterior, definiu-se o ano de 2005 como prazo-limite para que entre 
em vigor o acordo destinado a institucionalizá-la. 

Em tese, o acordo pode ser benéfico para todos os países que o 
assinarem, uma vez que, removidas as restrições atuais à circulação 
de produtos e mercadorias no continente e diante das possibilidades 
abertas por um enorme e diversificado mercado, todas as economias 
seriam estimuladas, aumentando-se as exportações, as importações, 
os níveis internos de produção e de emprego. 

Os defensores da inclusão do Brasil no acordo acrescentam 
argumentos como a oportunidade para a modernização e o aumento 
da produtividade das nossas empresas, em razão do elevado grau de 
competição que delas seria exigido, criando-se condições para um 
salto qualitativo do setor industrial , requisito básico para uma 
mudança de patamar do País no contexto das relações econômicas 
globalizadas. 

Na prática, contudo, alertam os críticos da ALCA, ela pode não ser 
tão boa para todos os participantes. Movimentos políticos, sociais e de 
trabalhadores temem que, se ela for francamente favorável aos 
interesses dos Estados Unidos, poderá ser prejudicial aos demais 
países, especialmente ao Brasil , aprofundando as desigualdades e os 
problemas já existentes nas economias periféricas do continente. 

Em primeiro lugar, ponderam, o livre comércio de produtos e 
serviços poderia favorecer apenas as empresas com maior poder de 
competitividade, detentoras de maior tecnologia e capacidade de 
investimentos, concentrando-se nos grandes conglomerados sob 
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controle dos norte-americanos. 

Diante desses grupos, muitos deles multinacionais, não teria 
chances de concorrer a maioria das empresas brasileiras, 
especialmente as pequenas e médias, que perderiam boa parte do 
mercado a que atendem, dentro e fora do País. As conseqüências da 
desigualdade estabelecida, afirmam os opositores do acordo, seriam a 
redução da produção e do nível de empregos, agravando-se os 
problemas econômicos e sociais que já enfrentamos. 

Enumeram-se ainda outras preocupações com a constituição da 
ALCA, como uma ameaça à própria soberania nacional, diante da 
probabilidade de uma crescente perda de mecanismos de proteção ao 
setor produtivo e aos recursos naturais brasileiros. 

À parte os argumentos favoráveis e contra a constituição da ALCA, 
algumas premissas nos parecem imperativas na formulação de 
políticas e acordos do Brasil com outras nações. Quaisquer que sejam 
tais acordos, eles devem promover os valores humanos e o bem-estar 
social das populações, respeitar as realidades econômicas, as 
condições históricas e culturais de cada povo e preservar a 
autodeterminação de cada país para traçar o seu futuro. 

Parece-nos ainda, dentro desse espírito, que um acordo que exclua 
a participação de qualquer nação do continente não coaduna com os 
princípios da solidariedade, da cooperação e do desenvolvimento 
harmônico entre os povos. Referimo-nos à exclusão de Cuba na 
proposta de constituição da ALCA, considerando que sua 
incorporação nas discussões do bloco econômico interamericano iria 
fortalecê-lo e legitimá-lo como proposta de integração regional. 

O tema é complexo, envolto de componentes políticos e econômicos 
delicados, exigindo, portanto, um amplo debate com a sociedade 
brasileira para que as idéias, as demandas e as realidades concretas 
do nosso País subsidiem a participação do Governo Federal nas 
negociações relativas à ALCA. 

É com esse entendimento e com a convicção de que o diálogo, a 
troca de informações e a livre manifestação de opiniões são 
fundamentais para a tomada de decisões de interesse coletivo, que a 
Assembléia Legislativa de Minas está lançando, nesta solenidade, a 
Frente Parlamentar Mineira de Acompanhamento das Negociações da 
ALCA. 

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



239 
Pretendemos que o trabalho dessa Frente - fundamentado em 

discussões com os mais diversos segmentos da comunidade e dos 
setores públicos do Estado - efetive-se como uma contribuição 
positiva de Minas para as deliberações do Governo brasileiro em um 
assunto de tamanha importância para o desenvolvimento do País. 

Pretendemos também que as atividades da Frente estimulem a 
formação de instituições congêneres em outros Estados, para que , 
dentro do desejado fortalecimento da Federação, possam os 
parlamentos estaduais articular-se de forma mais efetiva com o 
Congresso Nacional para o amadurecimento das discussões em 
pauta. 

Como primeira atividade da Frente constituída nesta Casa, daremos 
início, a seguir, ao Ciclo de Debates O Brasil na ALCA. As 
ponderações por nós suscitadas. assim como diversas outras 
considerações a respeito do tema, serão detalhadas e aprofundadas, 
com mais propriedade, no decorrer deste encontro, pelos ilustres 
expositores que nos honram com sua presença. 

Agradecemos o comparecimento das autoridades, dos palestrantes, 
debatedores e demais participantes deste encontro, certos de que as 
idéias e opiniões aqui apresentadas irão contribuir para ampliar o nível 
de informação e discernimento em torno do assunto, de importância 
fundamental para o futuro do nosso Estado e do nosso País. Muito 
obrigado. 

Palavras do Ministro Régis Arslanian 
Agradeço ao Deputado Adelmo Carneiro Leão e à Assembléia 

Legislativa por ter-me concedido a honra de participar deste 
seminário. O senhor não podia ter escolhido tema mais importante. 
Realmente, é controverso, é polêmico. Tenho trabalhado em comércio 
nos últimos 18 ou 19 anos e talvez nunca com uma agenda de 
negociação tão controversa, que, como o senhor mesmo disse, 
despertasse reações tão antagônicas quanto a questão da ALCA. 

É uma iniciativa relevante um agente de Governo envolvido 
diretamente nessas negociações poder vir à Capital de um Estado 
importante como Minas Gerais para explicitar o que o Governo está 
fazendo, de que forma o ltamarati está conduzindo essas negociações 
da ALCA. Felicito a Assembléia Legislativa por essa iniciativa. 

Não é a primeira vez que venho a Minas Gerais falar sobre a ALCA. 
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Ano passado estive em um seminário organizado pela Câmara de 
Comércio Americana. Depois fui convidado para falar sobre o assunto 
em Varginha e, mais recentemente, em Uberlândia. Não fui apenas 
para falar sobre a ALCA, sobre o que o Governo está fazendo, mas 
também para aprender um pouco. Entendo que o agente de Governo 
não deve ficar apenas em seu escritório em Brasília, pensando em 
formulação de posições brasileiras, sem conhecer melhor o interior do 
País, sobretudo um interior importante como o de Minas. Também é 
um aprendizado para mim vir conversar com vocês. Fui convidado 
para participar do debate, o que faço com o maior prazer, porque 
poderei ouvir a opinião de todos vocês sobre o que é essa importante 
negociação. 

Não nos esqueçamos de que a ALCA é um projeto. Não há como 
dizer se é boa ou ruim para o Brasil. Será boa à medida que for bem 
negociada pelos negociadores brasileiros, que os interesses 
brasileiros forem bem atendidos, que for benéfica para nós. 
Saberemos se é boa ou ruim quando for concluída, se é que será 
concluída. 

Se amanhã a ALCA for concluída, bem ou mal, vamos estabelecer 
um cenário para o comércio exterior brasileiro com implicações para a 
política industrial e econômica brasileira para os próximos 20 anos. 
Não é uma rodada de negociações como a uruguaia, que terminou em 
1992. Ela vige até hoje. Temos disciplinamento, regulamentos 
internacionais e multilaterais que prevalecem até hoje. A rodada com 
o Uruguai começou a ser negociada em 1986, terminou em 1992, e 
Deus sabe lá quando teremos nova rodada, porque já estamos 
engajados numa rodada de Andorra, chamada de desenvolvimento -
que de desenvolvimento tem muito pouco, apesar de ter sido 
classificada como tal. Deus sabe lá quando teremos novo acordo 
multilateral, que forme e constitua novas disciplinas multilaterais. 

O mesmo será para a ALCA. Se amanhã tivermos um acordo de 
livre comércio hemisférico que inclua todos os países, menos Cuba, 
isso estabelecerá um cenário de comércio exterior de política 
industrial e econômica com implicações sociais profundas nos 
próximos 15 anos. 

Não poderia deixar de ser polêmico, e é bom que seja. É bom que 
desperte reações antagônicas, porque democratiza essa negociação e 
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a torna mais legítima. Ao se tornar mais transparente e 
democrática essa negociação, quanto mais a sociedade puder 
participar e dar subsídios, melhores serão os acordos que vierem a 
ser assinados. Quando houver a eventual negociação da ALCA ela 
será legítima. 

É isso o que o Governo do Presidente Lula mais quer. Nesses 18 
anos de negociação comercial , participei das reuniões preparatórias 
de nível técnico para os diferentes nove grupos negociadores da 
ALCA. Pela primeira vez os representantes de todos os segmentos da 
sociedade civil participaram ativamente, informando e discutindo as 
posições tomadas nas negociações. No SENALCA, representantes 
não técnicos e políticos participam da preparação das negociações e 
informam as nossas posições negociadoras. 

Hoje em dia, 50% do meu trabalho é dedicado à preparação de 
informação do Congresso Nacional. O Ministro Celso Amorim e o 
Secretário-Geral das Relações Comerciais estiveram no Senado na 
semana passada, e tivemos que preparar as informações. Também 
participaram da reunião de Vice-Ministros de São Salvador os· 
Senadores Capiberibe e Eduardo Azeredo. Essa reunião se realizou 
há um mês e meio para preparar as negociações comerciais da ALCA. 

O Senador Suplicy também participa deste seminário, iniciativa tão 
importante da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. 

Estou aqui também participando deste seminário, desta iniciativa tão 
importante da Assembléia Legislativa, deste envolvimento maior de 
um Legislativo de um Estado tão importante como Minas Gerais. Isso 
é fundamental , novo e inédito. Desde que foi lançado o processo 
negociador da ALCA, em 1994, não via uma participação tão grande 
da sociedade civil, do Congresso, de parlamentos, nesse processo 
negociador que será tão importante para todos nós. Esse, então, era o 
primeiro ponto que gostaria de esclarecer, para mostrar quanto é 
importante essa participação e essa reflexão sobre um tema 
fundamental para todos nós e para o Brasil. 

Como dizia, a ALCA é um projeto. Há pouco, dizia em uma 
entrevista que a ALCA não existe. Ela, como uma associação de livre 
comércio , só existirá quando houver acordo dos 34 países por 
consenso. Ou seja, todos os países deverão fazer um acordo e 
assiná-lo, subscrevê-lo. A ALCA hoje é um projeto, um 
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empreendimento que pode ser aperfeiçoado, alterado ou, 
simplesmente, não acontecer. Ela foi lançada em 1994 por iniciativa 
dos Estados Unidos, como o senhor disse. Então, ela não é nem boa 
nem ruim. 

Agora, estamos nesse processo negociador que se iniciou em 1994, 
como disse. Quer dizer, já são quase oito anos não de negociação, 
mas de preparação para a negociação. Justamente agora, estamos 
em um momento mais crucial da negociação em si, ou seja, a ALCA 
está prevista para ser concluída em janeiro de 2005. Temos mais 16 
ou 17 meses de negociações. Há uma agenda negociadora, um 
mandato de negociação acertado entre os 34 países, e deveríamos 
concluí-lo em janeiro de 2005. Estamos na etapa final da negociação, 
na etapa mais crucial em que, realmente, nos sentaremos à mesa de 
negociação e trocaremos ofertas e concessões. Ou seja, o Brasil 
apresentará as suas possibilidades de negociação, os outros países 
também apresentarão as suas, e faremos uma troca de concessões, 
tentando, a partir dela, retirar o máximo possível de benefícios e 
vantagens para os interesses do Brasil. 

Vocês poderiam perguntar sobre o estado atual das negociações. 
Esse, aliás, foi o segundo tema da agenda de negociação da reunião 
de Vice-Ministros de São Salvador, a que me referi há pouco. É 
importante que se saiba que, pela primeira vez. houve consenso da 
parte dos 34 países participantes de que o estado atual das 
negociação da ALCA não está bem. Sobre o processo negociador, os 
34 países participantes da ALCA disseram que se ele continuar como 
está evoluindo, em 16 meses não chegaremos a uma conclusão 
exitosa sobre as negociações. Aliás os Estados Unidos fizeram uma 
intervenção. A chefe da delegação americana disse que, realmente, a 
negociação não estava indo bem, e corremos o risco de não a 
concluirmos como gostaríamos. Por iniciativa do Brasil - e poucas 
pessoas sabem disso porque tem sido pouco noticiado pela imprensa 
-, os demais países do MERCOSUL apresentaram - e isso se tornou 
um documento que a secretaria da ALCA fez circular oficialmente -
uma proposta de restruturação das negociações. 

Nosso argumento, nossa posição apresentada em São Salvador, na 
reunião dos Vice-Ministros, foi de que o estado atual das negociações 
não está bom, não concluíremos essa negociação se continuarmos 
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dessa maneira, com esse desequilíbrio na agenda negociadora. O 
Presidente Lula assumiu um compromisso com o Presidente Bush, na 
visita que fez a Washington, de concluir exitosamente essa 
negociação em janeiro de 2005. Portanto, é preciso repensarmos o 
processo negociador, reestruturá-lo de maneira a fazer com que a 
negociação seja mais realista , mais pragmática a partir de agora. 
Temos uma agenda muito abrangente e muito grande na ALCA, em 
que vários temas estão envolvidos em todos os setores, como por 
exemplo propriedade intelectual, compras governamentais, serviços e 
investimentos, e essa agenda não nos satisfaz. Isso foi dito em São 
Salvador. 

O encaminhamento da negociação não nos satisfaz, porque está 
cada vez mais se evidenciando um enorme desequilíbrio no 
tratamento dessa agenda, ou seja, os temas que são da maior 
importância para o Brasil e também para o MERCOSUL não estão 
sendo tratados da maneira como gostaríamos, por exemplo a 
agricultura, e sobretudo o "antidumping", que tanto afeta as 
siderúrgicas mineiras. Estive em Washington durante quatro anos, 
como Ministro Conselheiro, e vi o que foram as exportações de aço e 
as restrições que os Estados Unidos impuseram sobre nossas 
importações de aço, por conta de investigações absolutamente 
arbitrárias e injustas que foram conduzidas pelo Governo americano, 
contra o nosso aço. E, com isso, hoje em dia, não exportamos nem 
1/4 daquilo que exportávamos há dois anos. 

O "antidumping" e os direitos compensatórios são dois temas vitais 
para nós, numa negociação com a ALCA e, sobretudo, com os 
Estados Unidos, se queremos ter maior acesso ao mercado 
americano. A agricultura, por conta dos subsídios agrícolas. Os 
americanos, até 201 O, deverão gastar em torno de 
US$90.000.000.000,00 em matéria de subsídios agrícolas, em apoio 
domésticos e em subsídios internos, também como subsídios a 
exportações. E, com isso, nós, que não temos recursos para subsidiar 
as exportações, somos deslocados não só do mercado americano, 
como também de terceiros mercados. Hoje em dia, não conseguimos 
vender, no mercado americano, quase nada em matéria de produtos 
agrícolas, apesar de sermos muito mais competitivos que eles. Se os 
Estados Unidos tivessem de abrir mão dos seus subsídios, 
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invadiríamos o mercado americano, como também invadiríamos 
uma boa parcela do mercado internacional, de onde somos 
deslocados por conta desses subsídios e incentivos praticados pelos 
Estados Unidos. Não há como competir com os 
US$80.000.000.000,00 ou US$90.000.000.000,00 de subsídios em 
oito anos, fica muito difícil. 

Esses dois temas são nossa prioridade e são vitais para nós. Se 
queremos ter uma ALCA, uma área de livre comércio, temos que ter 
maior acesso ao mercado americano, como também aos demais 
mercados do hemisfério. Sem isso, como se disse em São Salvador, 
não vale à pena, não interessa e não faz sentido continuarmos nessa 
negociação. É preciso reestruturá-la e reformatá-la , de maneira a 
fazer com que possa tornar-se mais equilibrada, se queremos concluí-
la em janeiro de 2005. 

A proposta do MERCOSUL, feita por iniciativa do Brasil , foi discutida 
durante uma tarde inteira pelos chefes da delegação. É óbvio que não 
esperávamos que a proposta brasileira fosse aceita pelos delegados 
logo de saída, foi apenas uma apresentação oficial, foi tabulada como 
documento oficial, foi a única proposta de reestruturação da 
negociação apresentada em El Salvador, foi a primeira desde o início 
do processo negociador. 

Portanto, não esperávamos que houvesse uma aceitação total. 
Todos acolheram a proposta, e todas as delegações disseram que 
levariam para suas capitais a proposta apresentada pelo MERCOSUL, 
que, após estudo, voltaria a ser discutida na próxima reunião de Vice-
Ministros, em Trinidad Tobago, que se realizará no final de setembro e 
princípio de outubro. Nessa reunião, esperamos que a proposta do 
MERCOSUL, chamada pelo Ministro Celso Amorim de proposta dos 
três trilhos, seja objeto de discussão. Mas haverá outras propostas. 

Os Presidentes do Brasil e dos Estados Unidos pediram às demais 
delegações que apresentassem suas propostas e sugestões de 
reestruturação. Haverá, portanto, uma discussão. O MERCOSUL e o 
Brasil esperam que, na reunião ministerial, em Miami, que se realizará 
em novembro, haja uma decisão final sobre a reestruturação da 
ALCA. Portanto, não se discute mais se deve ou não ser promovida 
uma reestruturação do processo negociador da ALCA. Todos, em 
nível de delegação, de governo, todos os 34 países estão de acordo 
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em que algo tem de ser feito para mudar. tornar mais realista e 
mais pragmática a negociação da ALCA, caso queiramos concluí-la 
em janeiro de 2005. E será um período muito interessante. Temos a 
proposta do MERCOSUL sobre a mesa, proposta importante, de 
grande alcance, e haverá também outras propostas de reestruturação. 
Em Trinidad Tobago, mais que uma discussão sobre os nove grupos 
negociadores, sobre agricultura e sobre aqueles temas a respeito dos 
quais não somos demandantes, como investimentos, serviços, 
compras governamentais, política de competição, mais que uma 
discussão sobre essas áreas mais específicas, haverá uma discussão 
política, de como se vai promover e implementar a reestruturação da 
negociação da ALCA. Esperamos que haja essa reestruturação 
porque, caso contrário, a ALCA não poderá ser bem-sucedida. 

Em que consiste a proposta do MERCOSUL? Foi chamada, pelo 
Ministro Celso Amorim, de três trilhos, porque dividiu a agenda 
negociadora atual; todos os temas da agenda da ALCA foram 
divididos em três vias, três caminhos. O primeiro seria uma via 
bilateral , ou seja, teríamos os quatro países do MERCOSUL em 
negociação bilateral com os Estados Unidos, em que se sentariam à 
mesa cinco países, ou seja, quatro países do MERCOSUL e os 
Estados Unidos, daí o chamado "quatro mais um". E, da mesma 
forma, o MERCOSUL se sentaria bilateralmente com os demais 
países, com o México, o Canadá. Nessa via bilateral se discutiria 
apenas acesso a mercado, ou seja, como abrir nossos mercados no 
que tange às barreiras tarifárias. Aí estariam incluídas, por exemplo, a 
abertura do mercado americano no que tange ao suco de laranja. 
Hoje, os Estados Unidos impõem uma tarifa "ad valerem" de quase 
55% sobre o suco de laranja brasileiro, tarifa que não praticamos para 
nenhum produto de importação. Nosso produto de importação que 
tem a maior tarifa é de 35%. Não praticamos 55° o em nenhum produto 
de importação. E os Estados Unidos, considerados um país aberto, 
impõem 55% para nosso suco de laranja. Isso será discutido na 
reunião bilateral , no formato quatro mais um, entre MERCOSUL e os 
Estados Unidos. 

Abrindo um parêntese, fizemos um estudo, na Embaixada do Brasil 
em Washington, em que tomamos os 15 produtos de exportação 
prioritária do Brasil para o mundo. Não seria ilustrativo considerar os 
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produtos exportados para os Estados porque, como há tarifas 
proibitivas naquele país, há produtos que simplesmente não 
exportamos para lá. Então, tomamos os 15 de exportação prioritária 
para o mundo e sobre eles aplicamos a tarifa americana. O resultado 
foi uma média tarifária de 43%. Da mesma forma, tomamos os 15 
produtos de exportação prioritária dos Estados Unidos para o mundo e 
sobre eles aplicamos a tarifa brasileira, chegando a uma média 
tarifária de 14~o , que é absolutamente simétrica e equiparada à nossa 
tarifa média para o mundo. Ou seja, de forma justa e equilibrada, 
aplicamos para os Estados Unidos a mesma tarifa média que 
aplicamos para o mundo, de 14%, ao passo que os Estados Unidos, 
que dizem tanto que são o país mais aberto do mundo em matéria de 
mercado, que são os mais liberais do mundo, aplicam sobre os 
nossos principais produtos de exportação uma tarifa de 43%. Não é 
que não sejam abertos, mas, por infeliz coincidência, justamente para 
os nossos principais produtos de exportação essas são suas tarifas. E 
ainda há as restrições, as barreiras não tarifárias, como as cotas em 
açúcar- temos hoje, no mercado americano, uma cota menor do que 
a da República Dominicana. Então, por infeliz coincidência, o mercado 
americano é fechado, e muito, para o Brasil. Portanto, o argumento de 
que temos muito mais a perder do que os Estados Unidos em matéria 
de redução tarifária não é verdadeiro. Se entrarmos em uma 
negociação bilateral "quatro mais um" com os Estados Unidos, não 
será o Brasil que terá de rebaixar mais tarifas, mas os Estados 
Unidos, porque têm uma tarifa média de 43% aplicada contra nós, 
quando temos uma tarifa média de apenas 14°o aplicada contra eles. 

Mas estava falando da nossa proposta dos três trilhos. O acesso ao 
mercado, então, entraria no trilho ou na via bilateral do "quatro mais 
um" - como disse, poderá haver negociações bilaterais do 
MERCOSUL com o Canadá, com o México e com outros países. 

Na segunda via, o segundo trilho, que é o da ALCA, seriam 
discutidas regras sobre excesso, ou seja, procedimentos de nação 
mais favorecida, procedimentos fitossanitários, que também são 
enormes restrições aos produtos brasileiros, como à nossa carne de 
exportação. Atualmente, não exportamos carne congelada para os 
Estados Unidos. Estamos lutando há seis anos com o Departamento 
de Agricultura Americano, em um processo de licenciamento, e não 

L------0-------1 



2-n 
conseguimos a certificação, quando vendemos muita carne 
congelada para a União Européia. Mas o mercado americano é 
fechado. E esperamos tratar desse tema nessa via da ALCA 
multilateral , da ALCA da segunda via, em que também discutiríamos 
procedimentos de solução de controvérsias no âmbito da ALCA. 

O terceiro trilho seria o da OMC. Ou seja, há alguns temas na 
agenda negociadora da ALCA, como regras em matéria de serviços e 
em matéria de investimentos, compras governamentais e propriedade 
intelectual, que seriam transferidos para a OMC. Os Estados Unidos 
dizem que não querem discutir na ALCA os temas relativos a 
subsídios internos, apoio doméstico, enquanto a União Européia não 
reduzir o seu apoio doméstico, alegando que, se o reduzissem no 
hemisfério, seria um desarmamento unilateral em que levariam 
desvantagem. 

Ou seja, as duas grandes potências despendendo 
US$80.000.000.000,00, uma; e US$60.000.000.000,00 ou 
US$70.000.000.000,00, outra. Enquanto um não renúncia ao seu 
subsídio, o outro também não quer renunciar, porque acreditam que 
levarão desvantagem. 

Então, serão postos, no trilho da OMC, temas relacionados a regras 
investimentos e serviços, mais sensíveis a eles, e também a nós. 

Existem aqueles que pensam que, se não firmarmos um acordo com 
a ALCA, perderemos espaço para outros países da América Latina. O 
México já assinou o NAFTA, o Chile também acabou de assinar um 
acordo. E, agora, os Estados Unidos estão contactando a Colômbia e 
a ATPA. 

Não podemos comparar o acordo assinado com o Chile com o 
modelo de acordo assinado com o Brasil. Os acordos assinados com 
o México e com o Chile não nos interessam. Não poderíamos assinar 
esses acordos, porque o PNB do Chile é menor que o do Paraná. A 
infra-estrutura econômica do Brasil não permite tomar, como modelo, 
acordos que foram assinados com o México ou com o Chile. Somos 
um País diferente, um País muito grande, por isso, caso venhamos a 
ter um acordo bilateral com os Estados Unidos, que seja feito na 
medida da importância do Brasil. Isso tem de ficar muito claro. Muito 
obrigado. 

Palavras do Senador Eduardo Suplicy 
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Prezado Deputado Adelmo Carneiro Leão, por atenção às 

pessoas presentes, para que enxerguem melhor, ocupo a tribuna 
agradecendo a oportunidade e expressando meu contentamento por 
estar aqui dialogando com o Ministro Régis Arslanian, com o Dr. 
Wilson Nélio Brumer, a Sra. Martha Regina Teixeira Coelho Lassance, 
o Cônsul José Alcino Bicalho, o Cônsul Emílio Júlio, Gilman Viana 
Rodrigues e os Deputados Estaduais Chico Simões, Fábio Avelar, 
lvair Nogueira, Maria Olívia, Rogério Correia e Weliton Prado. 

Será que deveremos avançar tão rapidamente em direção à ALCA 
em 2005? Lembremo-nos, Deputado Adelmo, que o pai do Presidente 
George Walker Bush já estabeleceu esse objetivo. Quando estava no 
seu último ano de mandato, o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
convidou o Presidente eleito Itamar Franco, que tomaria posse no mês 
seguinte, para estar em Miami, quando o Presidente Bill Clinton 
anunciou que, em 2005, do Alasca à Patagônia, teríamos a ALCA. E o 
seu sucessor, George Walker Bush, vem insistindo que o façamos o 
quanto antes. A Embaixadora dos Estados Unidos no Brasil tem 
falado da importância de se atingir esse objetivo, mas bem salientou o 
diplomata Régis que precisamos ir devagar com o andor. 

Primeiramente, com o objetivo de integração de todos os países das 
Américas, conforme salientou o Presidente Adelmo, não poderíamos 
de maneira alguma excluir Cuba. Quero dedicar um momento a essa 
questão porque, se for para estimular aquele país a se tornar uma 
nação com instituições as mais democráticas possíveis, com respeito 
aos direitos humanos e aquelas coisas que por vezes têm sido objeto 
de avaliações críticas até por intelectuais e partidos amigos seus, a 
melhor maneira de estimularmos Cuba a se integrar e ter 
procedimentos os mais democráticos possíveis é interagir-nos e nos 
integrar do ponto de vista cultural, comercial, diplomático e de todas 
as formas. Portanto, é inteiramente inadequado que os Estados 
Unidos continuem a promover um verdadeiro bloqueio econômico 
contra Cuba e, ao mesmo tempo, queiram falar em integração de 
todas as Américas. 

Quando o Governo dos Estados Unidos, por seus Presidentes, fala 
que, do Alasca à Patagônia, deveríamos ter a integração, pensemos 
um pouco no exemplo de integração econômica como aquela que 
existe na União Européia e em como, desde o pós-guerra, dos anos 
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50, 60, 70 até hoje, passos foram dados gradualmente. Primeiro 
houve a formação da Comunidade Econômica do Aço e do Carvão; 
depois a criação do Mercado Comum Europeu, que deslanchou nos 
anos 60. Os demais países do Norte da Europa também formaram a 
sua comunidade econômica. E depois foram pouco a pouco 
integrando essas áreas de livre comércio, mas com uma perspectiva 
de integração econômica muito mais forte. 

Criaram-se instituições como o Parlamento Europeu, que não é 
apenas como o Palatino que existe em São Paulo, onde de vez em 
quando se reúnem parlamentares eleitos nos respectivos congressos 
de cada país. Lá ocorre a eleição livre de representantes de cada um 
dos Estados europeus, que se reúnem em Bruxelas, no Parlamento 
Europeu. 

Depois, houve a criação do Banco Central europeu e a criação do 
euro, moeda que começou a circular em cada um de seus países 
desde o ano passado. Outro aspecto importante, não apenas do ponto 
de vista do capital , dos proprietários das empresas, do movimento dos 
fluxos de capital pelos países por meio das fronteiras sem barreiras e 
do movimento dos bens e serviços, é a possibilidade de as empresas 
de quaisquer desses países participarem de licitações públicas. Na 
União Européia, os cidadãos de Portugal, da Grécia, da Espanha, da 
Itália. da França etc. têm a liberdade de escolher onde viver. estudar e 
trabalhar. 

Em 1989, o governo dos Estados Unidos assim como os povos de 
todo o mundo saudaram, e muito, a queda do Muro de Berlim. O 
interessante é que há algumas semanas o Governo George Bush 
disse ao governo de Israel que, se continuarem a erigir aquele muro 
na Cisjordânia, retirará aval que deu a ele de mais de 
US$9.000.000.000,00. Saudei essa atitude do governo norte-
americano, porque sempre achei que muros não são condizentes com 
os ideais de liberdade do ser humano. Mas lembrei, lá da tribuna do 
Senado, que, depois de terem saudado a queda do Muro de Berlim, 
os Estados Unidos começaram a erigir um muro na sua fronteira com 
o restante das Américas. Acho que o governo dos Estados Unidos, até 
para dar sinal de boa-vontade para as Américas e para os países da 
América Latina, deveriam destruir esse muro, que resultou na morte 
daqueles que o tentaram transpor, incluindo aí muitos brasileiros. O 
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número de mortos nessa fronteira é maior do que o daqueles que 
tentaram fugir da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental antes 
da queda do Muro de Berlim. Deixo essa sugestão ao governo dos 
Estados Unidos. Se for para pensar em integração das Américas, 
pensemos nisso. 

O economista Paulo Nogueira Batista, uma das pessoas que mais 
tem estudado a ALCA e colaborado comigo, pede desculpas por não 
poder comparecer a este evento, em virtude de compromisso 
anteriormente assumido. Na verdade, ainda não havia confirmado 
presença. ficou preocupado por ter o seu nome no programa e 
encaminhou alguns artigos como contribuição ao evento. Na minha 
fala também haverá a contribuição do Prof. Paulo Nogueira Batista. 

Ele foi uma das pessoas com as quais interagi a fim de elaborar um 
projeto de lei para instituir um mandato negociador. Essa é a minha 
contribuição para este encontro, porque o projeto que apresentei , em 
maio último, já foi aprovado pela Comissão Mista do MERCOSUL do 
Congresso e, neste momento, encontra-se na Comissão de 
Constituição, e Justiça. Na próxima quarta-feira, ele será apreciado 
nessa Comissão, recebendo parecer do Senador Pedro Simon, que 
poderá considerá-lo constitucional , ou não, mas ainda pode receber 
sugestões de melhorias, seja por parte do ltamarati , das entidades 
representativas da indústria, do comércio, da agricultura ou dos 
trabalhadores. Então, é uma ótima oportunidade para apresentar 
sugestões. 

O que significa um mandato negociador? A outorga pelo Congresso 
Nacional de um mandato negociador para a celebração, pelo Poder 
Executivo, de acordos internacionais na área do comércio, atenderia a 
vários objetivos importantes. Primeiro, permitiria ao Congresso 
exercer, com pleno conhecimento de causa, aquilo que lhe confere o 
art. 84, inciso VIII , da Constituição, e referendar, ou não, os acordos 
celebrados. Poderia, ainda, dar orientação segura aos negociadores 
brasileiros no que se refere ao interesse nacional. O mandato 
especifica os interesses a defender e delimita o campo de atuação da 
equipe negociadora, contribuindo para que seu trabalho seja, ao final , 
referendado pelo Congresso. Ou seja, confere aos negociadores a 
segurança de estarem efetivamente defendendo os interesses do 
País. 
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E mais; trata-se de uma forma de colocar os negociadores e o 

próprio Poder Executivo ao abrigo de constrangimentos e pressões 
indevidas por parte de outros parceiros nas negociações, sejam 
bilaterais ou multilaterais. Mais que isso, o que acontece na União 
Européia e nos Estados Unidos? Os Estados Unidos, antes, tinham o 
"Fast Track", e agora têm o "Trade Promotion Authority", uma lei que 
contém muitos detalhes sobre como o Poder Executivo norte-
americano deve negociar com os demais países. Se vocês lerem com 
atenção o Trade Promotion Authority verão que ele nega ao Poder 
Executivo, por exemplo, a possibilidade de negociar com o Governo 
brasileiro e demais países alguns itens, como aquele a que me referi: 
o direito de imigração. Ora, vocês sabem que a França deu aos 
Estados Unidos da América um presente muito famoso, que está na 
entrada de Manhattan, a Estátua da Liberdade. Foi um presente do 
Governo da França e está lá, parece-me, há quase 100 anos. Por 
quê? Para simbolizar que a América era um lugar onde todas pessoas 
poderiam chegar, e muitas vezes porque estavam sendo perseguidas 
em seus respectivos países. Todos podiam chegar e fazer a América. 

Será que hoje isso é possível? Infelizmente, tem havido restrições 
crescentes sobre esse assunto, e o Congresso norte-americano já as 
colocou no "Trade Promotion Authority". Não se pode mexer nisso. 
Ora, o editorial do "Esta dão", de dois ou três dias atrás, trouxe que o 
Senador Suplicy havia apresentado um projeto mirabolante e queria 
impor aos demais países a instituição de uma renda mínima. Mas 
quero esclarecer que não se trata de impor. 

Se, por ventura, o Brasil e outros países da América Latina 
instituíssem um programa que garantisse renda a todos os habitantes, 
seria apropriado dialogar com os governos de outros países para que 
também o fizessem. 

Temos, por exemplo, projeto que institui renda básica de cidadania, 
dando direito a todos os brasileiros de garantia de uma renda, 
inclusive para os estrangeiros aqui residentes há cinco anos ou mais. 
Se instituirmos uma lei como essa, que já foi aprovada pelo Senado 
unanimemente e poderá ser votada pela Câmara no segundo 
semestre, seria apropriado que nossos negociadores perguntassem 
aos governos da Bolívia, do Chile, do MERCOSUL se não achariam 
bom também instituí-lo em seus países. É muito mais para isso que 
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está expresso o mandato negociador. 

Na Argentina, por exemplo, começa a haver um debate intenso 
sobre renda básica. Isso foi objeto de debates, pois uma das 
candidatas, Elisa Carrió, tinha como seu principal coordenador 
econômico Rubem Lobolo, um dos que mais defendem o ingresso 
cidadão na América Latina. 

Esse projeto de lei define, objetiva os métodos e modalidades da 
participação do Governo brasileiro em negociações comerc1a1s, 
multilaterais, regionais e bilaterais. Ele é bastante simples. Citarei 
rapidamente seus principais artigos.(- Lê:) 

"Art. 1° - A participação do Brasil , individual ou coletivamente, em 
negociações comerciais internacionais, quaisquer que sejam seu 
contexto, suas motivações originais, seu marco jurídico e seu estágio 
de evolução na data de entrada em vigor desta lei , orientar-se-á 
permanentemente pela necessidade de utilização do comércio 
internacional como instrumento básico do desenvolvimento econômico 
e social do País. 

Art. 2° - O referendo a que se refere o art. 84, VIII , da Constituição 
da República dependerá, em matéria de acordos comerciais, do estrito 
atendimento do disposto nesta lei , com a criação de condições que 
permitam alcançar, entres outros, os seguintes objetivos:". 

Portanto, esse projeto de lei define objetivos, para que nossos 
negociadores possam tê-los como base. São objetivos de natureza 
geral, não algo como disse o Ministro Celso Amorim, até como 
prudência a todos nós, no Senado. Quando lá esteve, considerou 
muito importante que o Senado esteja tendo essa iniciativa, desde que 
não haja aqui cláusulas que inviabilizem qualquer acordo. Se disser 
aqui que só podemos fazer o acordo se as tarifas forem zero para 
todos os produtos, não daria para começar, mas não é isso que diz. 
Os objetivos são os seguintes. (- Lê:) 

"I - expandir de forma significativa mercados externos para a 
colocação de bens, a prestação de serviços, inclusive através da 
presença de pessoas físicas, e a realização de investimentos 
brasileiros; 

11 - competir com vantagem não só externa mas também 
internamente, substituindo importações: 

111 - ampliar substancialmente a capacidade dos setores produtivos 
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do País para gerar empregos;". 

Temos uma preocupação muito significativa, hoje, de fazer a 
economia brasileira estar mais próxima do pleno emprego. (- Lê:) 

"IV- possibilitar, mediante o crescimento dinâmico das exportações, 
a adoção de uma política de importação de insumos, bens de capital e 
tecnologia necessários, em níveis compatíveis com a manutenção de 
altas taxas de crescimento da economia; 

V - modificar a composição da pauta de exportações para aumentar 
a participação de bens de mais alto valor agregado". 

Quais são os resultados imediatos que devem ser observados na 
atuação brasileira na hora dessas negociações? 

"I - definir claramente o escopo de cada processo negociador, 
mantendo, no contexto das negociações comerciais da Organização 
Mundial do Comércio, os temas ditos sistêmicos, tais como serviços, 
propriedade intelectual relacionada com o comércio, investimentos e 
compras governamentais, restringindo as negociações comerciais 
com e entre blocos, bem como as bilaterais, aos temas atinentes à 
redução de barreiras tarifárias e não tarifárias que dificultam o acesso 
a mercados;". 

Vejam que é algo que estamos colocando como forma de nos 
contrapor àquilo que fazem o Congresso Nacional e o Governo dos 
Estados no "Trade Promotion Authority". (-Lê:) 

"11 - lograr incluir como condição "sine qua non", em qualquer 
processo de negociação, a remoção de barreiras que impedem a 
penetração nos mercados externos dos produtos brasileiros, efetiva e 
potencialmente mais competitivos, inclusive as barreiras resultantes 
da utilização abusiva, com essa finalidade precípua, de legislações 
"antidumping", de direitos compensatórios e de salvaguardas; 

111 - preservar o exercício soberano da competência do Poder 
Legislativo brasileiro para aprovar legislação específica em matéria 
comercial e de desenvolvimento agrícola, industrial e de serviços, bem 
como do Poder Executivo, para adotar polfticas correspondentes; 

IV - assegurar a plena utilização da proteção que a legislação 
internacional de comércio - particularmente o art. 18 do Acordo Geral 
sobre Tarifas e Comércio, de 1994 - concede à indústria nascente em 
países em desenvolvimento. 

Os Estados Unidos, durante seu processo de desenvolvimento, fez, 
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por muitas vezes, uso do conceito de indústria nascente. Também 
a Inglaterra e a Alemanha usaram muito da proteção da indústria 
nascente; 

VI - assegurar a cabal aplicação ao Brasil , por parte dos pafses 
desenvolvidos participantes da negociação, de todas as modalidades 
de tratamento diferencial anteriormente acordadas para países em 
desenvolvimento, tanto na Parte IV do GA TT 1994 quanto em 
decisões posteriores, como pré-requisito para a firma de quaisquer 
novos acordos comerciais; 

VIl - negociar tratamento de exceção na aplicação dos acordos da 
OMC sobre a propriedade intelectual relacionada com o comércio 
sobre investimentos e, eventualmente, compras governamentais, com 
vistas à adaptação desses acordos às necessidades dos países em 
desenvolvimento, como o Brasil ; 

VIII - garantir liberdade para o desenvolvimento, a absorção e a 
aplicação, sem restrições indevidas, de tecnologias essenciais ao 
aumento da competitividade da economia nacional e à execução de 
políticas públicas em áreas estratégicas; 

IX - dar tratamento isonômico aos quatro modos cobertos pelas 
negociações em serviços na OMC, previstos no arts. 1 o e 2° do 
Acordo Geral sobre Comércio em Serviços - GATS -, vedada sua 
negociação em separado; 

X - aprovar calendário estrito e definitivo para a redução acelerada 
dos subsídios à produção e exportação de produtos agrícolas, até sua 
completa eliminação; 

XI - baixar normas para o combate à pirataria de recursos 
fitogenéticos e definir formas de proteção de sua propriedade e de 
compensação adequada por sua utilização comercial; 

XII - fortalecer os esquemas de integração regional de que o Brasil 
faça parte, em especial o MERCOSUL, sobretudo pela definição e 
gradual introdução em tais esquemas de políticas comuns não só em 
matéria econômica, comercial e financeira, mas também em matéria 
de direitos sociais e de cidadania a serem assegurados, como os 
referentes à garantia de uma renda mínima, ou renda básica de 
cidadania, direitos de aposentadoria e outros. 

Notem que, em 1992, os países da União Européia assinaram um 
entendimento pelo qual todos eles iriam instituir uma forma de 
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garantia de renda mínima. Ora, isso é um acordo de bom-senso. 
Será que eu estaria, então, sendo mirabolante ao propor que esse 
assunto seja objeto de negociação entre nós? 

Há outros itens e, finalmente, o art. 4°, que diz respeito ao 
acompanhamento "pari passu" das negociações pelo Congresso 
Nacional, como já começou a ser feito. Há duas semanas o Ministro 
Celso Amorim disse à Comissão de Relações Exteriores do Senado 
ter afirmado aos demais países durante a reunião de El Salvador que, 
daqui para a frente, o Congresso Nacional terá sempre representação 
nas negociações, como acontecerá em Cancún, de 1 O a 14 de 
setembro próximo. 

Enviaremos talvez dois Senadores para acompanhar. Primeiramente 
houve uma certa reação, mas acabaram aceitando. O Dr. Régis 
estava lá e é testemunha do fato. Através de suas comissões 
competentes e de missões especialmente designadas para esse fim , o 
Congresso Nacional acompanhará de perto o andamento das 
negociações comerciais e, de acordo com dispositivos legais, avaliará 
seus resultados parciais e finais, inclusive por meio da convocação de 
membros do Poder Executivo e de audiências com especialistas 
representando setores da economia diretamente interessados nas 
negociações, de modo a facilitar a tomada de decisão referida no art. 
2°: "A avaliação aqui estipulada far-se-á, obrigatoriamente, antes da 
firma de quaisquer acordos, ainda que setoriais, que finalizem 
negociações". 

Alguns aqui , com certeza, gostariam de saber sobre a questão do 
projeto de lei do Senador Roberto Saturnino, que propõe um plebiscito 
sobre a questão da ALCA. Informo que ontem a Comissão do 
MERCOSUL aprovou a realização de um debate sobre a conveniência 
ou não de plebiscito de referendo, sendo chamados inclusive os que 
estão na campanha por esse plebiscito. Serão ouvidos representantes 
de trabalhadores e empresários do ltamarati para discutirmos o 
assunto. Lembro que na Europa quase todos os países têm decidido 
ingressar ou não na União Européia não apenas através de decisão 
do Congresso, como também de referendos populares, com grandes 
debates em cada um dos países. 

Mencionei que no Alasca uma experiência "sui generis" deu tão 
certo que fez com que se tornasse o mais igualitário dos 50 Estados 
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americanos. Foi a instituição da renda básica incondicional, por 
meio de um sistema de dividendos, em 1976. 

Deixarei com o Deputado Adelmo Carneiro Leão a carta que enviei 
no dia 23 de maio ao grande brasileiro Sérgio Vieira de Mello, a quem 
presto uma homenagem. Na carta sugeria que, uma vez que os 
iraquianos têm o petróleo, fosse-lhes proposta a instituição de um 
fundo de riqueza tal como esse, que pode ser criado com base em 
qualquer tipo de riqueza: gado, café, trigo, aço etc. No dia 30, 
respondeu-me dizendo que achava boa a proposta, que seria 
encaminhada aos iraquianos. 

No dia 23 de junho, o atual Administrador-Chefe do lraque, o 
Embaixador Paul Bremer, dos Estados Unidos, anunciou na Jordânia, 
na palestra "lraque: Quais os Próximos Passos", que o governo dos 
Estados Unidos está propondo a instituição de um sistema 
semelhante ao do Alasca, onde, nos anos 60, o Prefeito de uma 
pequena vila de pescadores, Bristol Bay, observou que de lá saía uma 
grande riqueza em forma de pesca. Então ele disse: "Vamos criar um 
imposto de 3% sobre a pesca e constituir um fundo que pertencerá a · 
todos". Pois bem, ele encontrou enorme resistência à idéia, mas 
finalmente persuadiu a todos e, cinco anos depois, conseguiu instituí-
la. 

Deu tão certo - podem sugerir ao Governador Aécio Neves - que, 1 O 
anos depois, ele se tornou Governador do Estado do Alasca. Eram 
300 mil habitantes em 1976, quando o Alasca descobriu enorme 
reserva petrolífera. Ele disse: "Precisamos pensar não apenas na 
geração presente, mas também na vindoura. Vamos separar 50% dos 
"royalties" decorrentes da exploração de petróleo para instituir um 
fundo que a todos pertencerá. A proposta foi aprovada pela 
Assembléia Legislativa, em emenda à Constituição, mas por referendo 
popular, 76 mil a 38 mil , dois para um. 

Por quatro anos debateram como administrariam o fundo. Alguns 
disseram: "Façamos um banco de desenvolvimento" - nosso BNDES - , 
outros alertaram: "Cuidado, será uma maneira de distribuir recursos 
subsidiados aos que já detêm grande patrimônio, vão criar empresas 
e empregos, mas concentrarão riquezas", como aqui sabemos. 

Portanto, foi feito igual para todos. A partir de 1980, os 50% dos 
"royalties" passaram a ser investidos em títulos de renda fixa. Ações 
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de empresas do Alasca contribuindo para diversificar a sua 
economia, como poderá ocorrer em Minas Gerais, se o Secretário 
recomendar ao Governador Aécio Neves. Estou recomendando ao 
Lula. Quem deu parecer favorável foi o Senador Francelino Pereira, 
persuadindo todos os Senadores, que aprovaram a proposta por 
unanimidade, em dezembro último. São títulos e ações de empresas 
dos Estados Unidos, internacionais e brasileiras, inclusive a 
USIMINAS. Estamos contribuindo para que lá existam 
empreendimentos imobiliários. O patrimônio líquido do Alasca passou 
de US$1.000.000.000,00, em 1980, para US$25.000.000.000,00, hoje. 

Cada pessoa residente no Alasca, não importa a sua origem, raça, 
sexo, condição civil ou socioeconômica, desde que ali esteja residindo 
há um ano ou mais e que entre 1° de janeiro e 31 de março preencha 
um formulário informando seus dados pessoais, por exemplo: Sou 
Adelmo Carneiro Leão, residente na Rua Bernardo Guimarães, 
trabalho na Assembléia Legislativa, no ano passado votei nas 
eleições, duas pessoas como testemunhas; preencha também pelas 
crianças até 18 anos e recebe por elas; portanto, todos recebem. 
Quem assim procedeu recebeu, desde 1980, US$300,00, US$400,00, 
sucessivamente. No ano passado receberam US$1 .550,00 "per 
capita" . 

Na família do Adelmo são sete pessoas, receberia mais de 
US$11.000,00 como direito de cada pessoa de sua família participar 
da riqueza do Estado do Alasca, que tem uma renda "per capita" 
quase dez vezes a nossa. 

Poderíamos começar, em vez de R$5.000,00 por mês "per capita", 
com R$500,00 por ano "per capita". Digamos: R$480,00 dividido por 
12 são R$40,00. Esse número, em uma família de seis pessoas, daria 
R$240,00. Um trabalhador que recebe um salário mínimo teria mais 
R$240,00, como um direito, se houvesse uma situação como essa, o 
que mudaria inteiramente o grau de liberdade, de escolha, de poder 
de barganha e de segurança de cada brasileiro. No lraque, o Sérgio 
Vieira de Mello, que merece toda a nossa homenagem, estava 
propondo que isso fosse adotado. Eu estava até meio preocupado: 
será que o lraque conseguiria instituir a renda básica de cidadania 
antes do Brasil? Isso depende muito de vocês, se acharam boa a 
proposta. Assim, instituiríamos isso no Brasil. Há uma proposta de um 

L...------0---____J 



:!58 
dos maiores ideólogos das Revoluções Americana e Francesa 
chamado Thomas Ben, de 1795, para a assembléia nacional francesa, 
que poderia ser aplicada em qualquer país do mundo. Nela, ele 
explicou por que cada pessoa deve ter o direito inalienável de 
participar da riqueza da nação. 

Muito obrigado, parabéns por este simpósio, e desculpem-me de ter 
que sair correndo. Um abraço e um beijo para todos. 

Palavras do Secretário Wilson Nélio Brumer 
Exmo. Deputado Adelmo Carneiro Leão, por cujo intermédio saúdo 

todos os demais Deputados presentes; caro Ministro Régis, por quem 
saúdo todos os componentes da Mesa e os debatedores da parte da 
tarde; minhas senhoras e meus senhores, gostaria, em nome do 
Governador Aécio Neves, de dar à Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais os parabéns por este evento, que discute um tema 
extremamente importante para o Brasil e, certamente, para a 
economia brasileira. Particularmente, gostaria de chamar a atenção 
para aquilo que me calou fundo. Hoje, nos debates, vi uma ala, ao 
lado direito, de muitos jovens presentes interessados em aprender 
sobre o assunto. Isso é muito bom, pois estamos falando de um tema 
que certamente terá uma influência enorme no futuro do País e desta 
geração que aqui está. Novamente, congratulo-me com a Assembléia 
Legislativa. 

Entendemos que esse tema, que foi muito bem dito pelo nosso 
Ministro Régis, não é um tema acabado, ainda é um projeto, mas 
certamente nos faz refletir sobre temas importantíssimos para o País e 
para a economia mineira. 

Minas Gerais, hoje, representa 10% do PIB brasileiro. Representa 
cerca de 10%, também , das exportações brasileiras e representa mais 
de 20% do saldo da balança comercial brasileira. Sugiro que, cada 
vez mais, acompanhemos de perto essas negociações, porque 
entendemos que têm um efeito muito grande sobre a estratégia do 
Estado para os próximos anos. Hoje, somos o segundo Estado 
exportador brasileiro e um dos principais Estados participantes no 
comércio exterior brasileiro. Minas Gerais não é muito diferente do 
Brasil quando analisamos o comércio exterior. Certamente a 
discussão sobre a ALGA envolve vários aspectos, e quero concentrar-
me especificamente na parte de comércio exterior. Hoje, vemos que o 
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Brasil é um país que tem suas exportações concentradas em 
poucos produtos. Nossa pauta de produtos exportáveis ainda é 
bastante pequena se a compararmos com a de outros países. No 
caso de Minas Gerais, ao verificarmos nossa pauta de exportações, 
vemos que temos basicamente produtos primários. E essa discussão 
sobre a ALCA certamente envolve aspectos de tecnologia, de 
produtos de maior valor agregado e aspectos de agricultura, também, 
com produtos de maior valor agregado. 

É fundamental para o desenvolvimento das economias brasileira e 
mineira que tenhamos em mente a necessidade de que, cada vez 
mais, as barreiras alfandegárias existentes sejam muito discutidas, 
mas que estejamos muito atentos, também, às barreiras não 
alfandegárias. O Ministro chamou a atenção para o problema da 
carne. Em nossa pauta de exportação, outros produtos também 
enfrentam barreiras não alfandegárias. Em discussões sobre comércio 
exterior, vemos até problemas relacionados com o meio ambiente e 
que, repentinamente, passaram a ser fatores inibidores da maior 
presença do Brasil no mercado internacional. 

Quero apresentar outro ponto que entendo ser da maior importância 
e que certamente está na pauta de negociação, mas é pouco falado. 
Entendemos que o Brasil precisa, independentemente do que 
acontecer nessa negociação, acelerar a transformação de suas 
empresas e empreendimentos como um todo, para que se torne 
efetivamente competitivo. Chamo a atenção para os aspectos de infra-
estrutura e logística, em que estamos muito aquém de outros países 
que certamente comporão a ALCA. Isso certamente será um fator de 
inibição de nossa competitividade. Sabemos todos que, infelizmente, 
por razões que desconhecemos, o Brasil investiu muito pouco em 
infra-estrutura e logística nos últimos anos, e isso faz com que muitos 
dos nossos produtos sejam pouco competitivos no mercado 
internacional. 

Chamo a atenção para outros pontos que já foram levantados, como 
um certo protecionismo existente em mercados. Falou-se sobre o 
protecionismo americano, que já vivi , assim como outros componentes 
da Mesa. Temos um mercado aberto, teórico. O protecionismo dos 
Estados Unidos em relação a certos produtos é impressionante. 

Vivemos isso de perto na área siderúrgica, que tem uma importância 
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muito grande em Minas Gerais. Uma indústria que, hoje, nos 
Estados Unidos, é muito pouco competitiva, se comparada às nossas 
empresas siderúrgicas, que investiram somas expressivas. Após a 
privatização do setor siderúrgico, foram investidos nele cerca de 
US$12.000.000.000,00, no período de 1994 a 2002, agregando-lhe 
quase nenhuma capacidade produtiva adicional , mas preparando-o 
para ser um setor mais competitivo, o que incluiu a solução de 
problemas ambientais, aspectos tecnológicos, agregação de valor ao 
produto, melhoria de seu produto, fator que permitiu que hoje 
tivéssemos um setor automotivo mais competitivo, mais eficiente, 
assim como o setor eletroeletrônico, a linha branca, etc. E, mesmo 
assim, os Estados Unidos ainda ficavam debatendo problemas 
ocorridos há décadas, quando as empresas eram estatais, o que 
mostra a vocês ser este um fator importante a analisar-se, quando se 
fala no chamado mercado livre, que, na prática, não é tão livre assim, 
já que se criam barreiras e proteções a empresas ineficientes. E 
certamente o Brasil estará atento para que as chamadas indústrias 
não tão competitivas não sejam vistas como indústrias não 
competitivas no Brasil , estando também, presentes nesses países. 

Chamo a atenção para segmentos que interessam ao Brasil. 
Interessa-nos agregar mais valor aos nossos produtos e, aí, falamos 
em tecnologia, segmentos importantes como química, bens de capital, 
eletroeletrônica, "software", etc. É necessário que tenhamos em mente 
que não só produtos agrícolas e o aço enfrentam problemas. Mas, se 
não conseguirmos, nessas discussões, permitir que tenhamos, no 
Brasil, capacidade de acesso a novas tecnologias, a novos mercados, 
possivelmente ficaremos muito concentrados na chamada indústria 
velha. Não estamos dizendo que as indústrias competitivas, no Brasil , 
sejam velhas; estamos falando no mercado velho, ou seja, a nova 
demanda do mundo passa por segmentos como os que mencionei. E, 
se ficarmos apenas concentrados em continuar sendo fornecedores 
de matéria-prima ou produtos de pouco valor agregado, certamente 
isso não interessará ao nosso País. Parabenizo o Deputado Adelmo 
Carneiro Leão por este evento, esperando que cada vez mais 
segmentos da sociedade mineira estejam presentes nessa discussão. 
Que bom que ainda temos muitos problemas a serem debatidos, e 
Minas Gerais, Estado que é a terceira economia do País, caminhando 
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para ser a segunda, tão presente no mercado internacional, não 
pode ficar alheio a essa discussão. Obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa a todos que o Prof. Paulo 
Nogueira Batista não pôde comparecer a esta reunião em razão do 
surg1mento de compromissos inadiáveis, em São Paulo, e, muito 
gentilmente, nos enviou alguns textos que representam sua 
contribuição aos debates. Esses textos estarão à disposição de vocês, 
que poderão obtê-los na assessoria da Assembléia. 

Também o Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, 
Deputado Federal Luiz Eduardo Greenhalgh, comunicou-nos ontem a 
impossibilidade de aqui comparecer em razão de convocação para 
discutir a reforma tributária. Pediu-nos desculpas e se dispôs a 
debater o tema em outro momento. até porque também participa da 
Frente Parlamentar Nacional para Debater a ALGA e a Defesa da 
Soberania Nacional. 

Palavras da Sra. Martha Regina Coelho Teixeira Lassance 
Bom dia. É uma grande honra para a Federação das Indústrias 

participar deste debate. Em nome de seu Presidente, Dr. Robson 
Braga de Andrade, trago os cumprimentos a esta Casa. Na pessoa do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, cumprimento a Assembléia 
Legislativa, todos os parlamentares e os participantes deste encontro, 
o Ministro Régis e os demais componentes desta Mesa. 

Quero dizer que esta é uma oportunidade de levarmos aos senhores 
a nossa visão do contexto da ALGA para a indústria, especialmente 
para a indústria mineira. Entendemos que há riscos, mas também 
muitas oportunidades. Com esse escopo, farei uma breve introdução 
para mostrar-lhes os maiores interesses setoriais do Brasil e de Minas 
Gerais, para depois entrar um pouco mais na essência da discussão 
da ALGA para a indústria. Nossa exposição será muito em cima de 
fatos concretos; não estamos discutindo a ALGA em termos de 
negociação global , mas apenas do ponto de vista de seus reflexos 
concretos no setor industrial. 

O sumário que pretendo seguir aparece na transparência que está 
sendo exibida. Como disse, inicialmente darei algumas informações 
introdutórias; depois, vou falar um pouco sobre os interesses 
industriais nos diversos acordos em andamento - entendemos que 
não podemos falar só da ALGA quando diversos acordos 
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importantíssimos então sendo negociados -; seguindo, vou abordar 
a ALGA e a posição dos principais parceiros, como a entendemos; os 
riscos e as oportunidades para a indústria; em seguida, farei algumas 
outras reflexões e, finalmente, focaremos Minas Gerais nesse 
contexto. 

A inserção brasileira no comércio mundial é extremamente pequena, 
como podem ver neste quadro que mostra a modesta participação 
brasileira entre os principais importadores e exportadores. Se 
lembrarmos que, como disse o Dr. Wilson Brumer, Minas Gerais 
representa 1 O% da participação brasileira, isso significa que, se o 
Brasil representa 0,9% das exportações mundiais, Minas representa, 
então, 0,09%. Na importação, representamos 0 ,7% da participação 
brasileira; assim, se o Brasil representa 0,7%, Minas representa 0,049. 
Ou seja, nossa inserção no mercado internacional é muito baixa. 

- Procede-se à apresentação de transparências. 
Neste quadro, vemos as principais exportações brasileiras no ano de 

2002 e, ao lado, as principais exportações mineiras. Se somarmos o 
minério, o café e todos os produtos siderúrgicos, veremos que a pauta 
mineira alcança de 65% a 67% das nossas exportações. 

A título de destaque, o comércio exterior brasileiro teve uma grande 
evolução no último período, mas a evolução do Brasil foi bem mais 
expressiva do que a de Minas Gerais. As importações brasileiras, nos 
últimos dez anos, cresceram 129%, e as exportações, 67%. Em Minas 
Gerais as importações cresceram 100%, e as exportações, 31 ,5%. O 
baixo crescimento das exportações mineiras, relativamente, se deve 
muito a nossa pauta exportadora concentrada em produtos básicos, 
em "commodities", que tiveram seus valores aviltados no mercado 
internacional neste último período. 

Exportações brasileiras, por bloco, e exportações mineiras, por 
bloco: os senhores podem perceber a expressiva participação da 
ALGA nas exportações brasileiras e mineiras. As exportações 
mineiras são mais equilibradas e mais bem distribuídas entre os 
blocos, mostrando como a Ásia é um mercado extremamente 
importante para Minas Gerais. Apesar de, no bloco do Brasil , não 
estar especificado, em outros blocos, dos 24%, 15% a 16% 
representam a Ásia. Então, se os senhores somarem, nas 
exportações brasileiras por bloco, a ALGA e o MERCOSUL, 
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chegaremos aos 50%. 

Estas duas transparências a seguir têm a finalidade de mostrar aos 
senhores a importância do mercado da ALCA e do MERCOSUL para 
o setor industrial. 

Nossa parcela de exportações de semimanufaturados e 
manufaturados representa 91 % das exportações brasileiras para a 
ALCA. Elas são industrializadas. Quarenta e seis por cento das 
exportações totais brasileiras destinam-se à ALCA, e 68% das 
exportações brasileiras e industriais também destinam-se à ALCA. 

Em Minas Gerais, não é muito diferente. O percentual é um pouco 
mais baixo, mas é também extremamente expressiva a participação 
das exportações de valor agregado. 

Falarei rapidamente sobre a ALCA e, em seguida, os principais 
interesses industriais desses acordos. 

O Brasil , hoje, está vivendo um momento de integração e 
negociação por via de acordos. Existem inúmeras discussões de 
acordo na ALCA, na OMC, na Comunidade Andina, no MERCOSUL -
União Européia, no MERCOSUL - México, no MERCOSUL - África do 
Sul e no MERCOSUL - Índia. Estamos com uma agenda de acordos e 
negociações muito pesada e de curto prazo. Isso tudo visando reduzir 
o protecionismo mundial no acesso aos mercados. 

A partir do novo Governo, foram estabelecidas novas prioridades 
para a integração do Brasil. Essas quatro prioridades relatadas pelo 
Ministério do Desenvolvimento têm foco no MERCOSUL, no Brasil-
Venezuela - Eixo Norte -, no Brasil-Peru - Eixo Transversal América 
do Sul - e no Brasil-Bolívia - Eixo Noroeste. É uma ênfase na 
integração com a América Latina. visando, especialmente, aos 
objetivos aí relatados. Os principais interesses industriais nos acordos 
poderiam ser sintetizados desta forma: 

O MERCOSUL é um mercado muito importante para as nossas 
exportações de produtos industrializados, enfatizando-se as empresas 
de menor porte. 

É o início da saída dessas empresas para a exportação, é uma 
plataforma negociadora muito relevante na agenda externa. O 
MERCOSUL faz um pacto geopolítico importante, no qual temos 
afinidades e complementaridades em diversas cadeias produtivas e 
também o processo de logística. 
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Dentro da OMC, se, de um lado, temos um foco muito bem 

localizado e específico no MERCOSUL, os nossos interesses também 
são amplos, porque lá se discutem as regras e temas diversos: 
comércio, investimentos estrangeiros, regras de "dumping", subsídios 
à agricultura. E é o fórum onde acontece o julgamento das disputas 
entre os países. A questão agrícola tem uma importância muito 
grande, especialmente no momento, e penso que teremos um 
encaminhamento na Rodada de Cancún, em setembro. Talvez o Dr. 
Gilman possa esclarecer melhor essa questão. Isso mostra a 
predisposição dos países desenvolvidos em discutir temas de 
interesse dos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos. É 
extremamente importante a postura nessa negociação de setembro, 
porque vai ser norteada por uma propensão de negociação por parte 
dos países desenvolvidos. 

No MEBF, como chamamos, que é o MERCOSUL com a União 
Européia, o maior interesse são os produtos agrícolas e 
agroindustriais; a melhoria de acesso para alguns produtos 
industrializados mais protegidos na Europa, como, por exemplo, os 
têxteis; a redução dos subsídios à exportação; o nivelamento de 
preferências recebidas pelo Brasil em relação aos nossos principais 
concorrentes no mercado europeu - queremos as mesmas regalias; a 
amenização de possíveis desvios de comércio em relação à ALCA -
há esse tipo de contrapartida; e a ampliação do poder de barganha do 
MERCOSUL nas negociações da ALCA. 

Farei uma breve colocação sobre a ALCA, e depois vamos detalhar. 
Interessa-nos realmente a melhoria substantiva nas condições de 
acesso ao mercado americano, especialmente, e ao do resto da 
América. É a salvaguarda contra a imposição de barreiras tarifárias e 
não tarifárias aos produtos brasileiros, assunto já colocado aqui. É 
interessante a eliminação das distorções ocorridas com a aplicação de 
subsídios e da lei "antidumping" americana, com a qual não 
concordamos, e também um nivelamento com as preferências 
recebidas pelo Brasil em relação aos nossos principais concorrentes 
nas Américas. 

Depois dessa visão dos nossos principais interesses, entendemos 
ser extremamente necessarro que os entendimentos sejam 
aprofundados entre os formuladores das estratégias nacionais de 
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negociação e as sociedades, porque o quadro negociador está 
ganhando cada vez maior complexidade e as novas etapas estão 
exigindo definições e decisões muito difíceis, que repercutirão na vida 
não só da indústria, mas de toda a sociedade brasileira. 

Os cronogramas estão predeterminados num cenário de curto prazo 
para discussões tão complexas e são praticamente simultâneos. A do 
MERCOSUL está em andamento. A da OMC, com essa rodada, está 
prevista para se encerrar em 2005. Há a da ALCA, a da União 
Européia e do MERCOSUL. Então, os cronogramas são muito 
apertados. 

O setor empresarial reúne-se por meio da coalizão empresarial . 
brasileira. 

A CEBE, como tratamos, entende que a participação do setor 
empresarial é muito importante no processo de negociação, porque 
vai mudar a forma de competição, as características e o nosso poder 
de negociar. Queremos discutir os pontos especialmente concretos, 
os cronogramas, a tarifa, ver se esse produto é ou não sensível , 
quanto tempo pode ser reduzido, porque isso interessa ao setor · 
industrial no seu dia-a-dia. Caso contrário, teremos problemas na 
frente. 

Agora, vou fazer uma breve colocação sobre o que é a ALCA e qual 
é a posição do Brasil e a dos Estados Unidos. O Brasil está do outro 
lado da ponta, com o setor industrial mais diversificado, que tem uma 
maior frente de conflitos com os Estados Unidos em virtude dos 
interesses convergentes. Alguns interesses americanos prejudicam os 
interesses brasileiros e vice-versa. Vamos focar os interesses desses 
dois países. 

Aqui são os principais grupos de trabalho que estão sendo 
negociados na ALCA e que já foram tratados aqui: acesso aos 
mercados onde estão incluídos todos esses sistemas de 
procedimentos, barreiras técnicas, depois subsídios "antidumping", 
investimentos, compras governamentais. São nove grupos de trabalho 
que depois foram acrescidos de economias menores: comércio 
eletrônico e sociedade civil. Esse era o escopo da ALCA. Esse dado é 
de 2001 . 

Para os senhores verem a diferença de peso das economias: 
enquanto o NAFTA corresponde a 89,2% do PIB das Américas, o 
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MERCOSUL representa 7,5%. Realmente, é uma negociação entre 
pesos desiguais. 

Esta aqui é a distribuição do percentual do comércio na ALGA 
nestes três anos. Mais de 50% desse comércio ocorre dentro do 
NAFTA, 2%, 4%, 5% ocorrem dentro do MERCOSUL. O de outros 
países e o interblocos está na faixa de 40%. O grande peso do 
comércio na ALGA está dentro do próprio NAFTA, Estados Unidos, 
Canadá e México. 

Este outro ponto mostra a diferença de peso e de importância: a 
participação das nossas exportações e importações no comércio 
americano. Enquanto as exportações brasileiras representam 1 ,85% 
das importações dos Estados Unidos, as exportações dos Estados 
Unidos para o Brasil representam quase 25% das importações 
brasileiras. Ou seja, representamos muito pouco na pauta deles, e 
eles representam muito na nossa. 

A visão empresarial é muito pragmática e mais concreta. Apesar de 
avaliarmos outras questões e fazermos todos os outros estudos, 
temos uma visão muito pragmática dos setores, de como isso vai 
ocorrer dentro do industrial. 

Sabemos que existem razões bem fundamentadas que criaram esta 
polêmica em torno da ALGA. Há alguns pensamentos que já vêm pré-
formados, pré-consolidados - a favor e contra - e temores que são 
fundamentados quanto à perda de emprego, exacerbação de 
concorrência da indústria e serviços, problemas de soberania, 
desnacionalização. Ou seja, temos de temer uma ALGA mal 
negociada porque existem ameaças. Também há inseguranças 
quanto a algumas posições americanas que incluem um discurso 
liberal e posicionamentos reais contrários ao discurso. Haja vista o 
TPA, como disse o nosso Senador Suplicy, a nova lei de subsídios 
agrícolas e, agora, a de n° 201, do setor siderúrgico. Então, existe 
uma série de posições ambíguas ou que mostram ambigüidade. Há 
também o problema do México no NAFTA. Seus resultados globais 
são indefinidos. Não existe uma definição de que o processo 
realmente tenha sido positivo. Existe o problema de empresas 
maquiladoras no México, e temos dúvidas quanto à possibilidade real 
de acesso ao mercado dos Estados Unidos, que significa três vezes o 
PIB da América Latina e oito vezes o do Brasil. Barreiras são impostas 
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pelos países desenvolvidos, não somente pelos Estados Unidos, 
apesar do discurso liberal. Vemos, aí, alguns números que mostram 
essa distância. 

A proposta brasileira inicial, o trabalho que estava sendo 
desenvolvido até surgir a nova idéia já citada pelo Ministro Régis, era 
pela manutenção dos acordos sub-regionais e pela redução das 
tarifas para todos - idealizamos a ALCA e conseguimos impor essa 
colocação de se fazer uma ALCA para todos, com todos os critérios 
homogêneos -; pela extinção de cotas sobre preços, tarifas por 
quantidade, regras da OMC para o "antidumping" e propriedade 
industrial - não a regra de "antidumping" de acordo com a lei 
americana, mas de acordo com a que prevalece na OMC. Tivemos um 
grande ganho com a reunião realizada em Belo Horizonte, que foi o 
"single undertaking" - cláusula que estabelece que só entrará em 
funcionamento depois de tudo negociado e que, se houver algum 
impasse, todo o processo ficará paralisado -, o conceito de nação 
mais favorecida e serviços e compras governamentais, que são temas 
sensíveis, com uma abertura mais moderada. Essa nova proposta do 
Governo, segundo colocou o Ministro, são três novas vias, dividindo a 
negociação em três trilhos diferentes: o acesso ao mercado geral - a 
chamada ALCA -, as negociações bilaterais "quatro mais um" e os 
temas mais sensíveis e regras dentro da OMC. 

A síntese da proposta americana está colocada aí. Já tínhamos 
alguns conflitos desde essa discussão. A legislação "antidumping" é 
uma legislação nacional deles, que reconhecem produtos ditos 
sensíveis de uma forma diferente da nossa e têm uma visão dos 
investimentos a serem realizados sem exigência de desempenho, 
como ocorre no NAFTA. E ainda existem outros: liberação ampla dos 
serviços - que não nos interessa -, ampliação da propriedade 
industrial, seguros, aviação, finanças e telecomunicações. Em 
decorrência de a nossa indústria ser muito diversificada, são temas 
muito mais sensíveis para o Brasil do que para os demais países das 
Américas. 

Passarei , rapidamente, a uma comparação da negociação da ALCA 
antes dessa nova proposta e, agora, a partir da nova proposta. As 
principais vantagens que víamos antes de 2003 seriam a preservação 
do mercado sul-americano, a melhoria do acesso aos Estados Unidos, 
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o rompimento das barreiras agrícolas, o disciplinamento de 
subsídios e "antidumping'', a atração de investimentos americanos e a 
aproximação de todo o continente. 

Falaremos das expectativas de uma ALCA bem negociada, que são 
as de um maior pragmatismo, porque foi fatiada. Não perderíamos os 
outros mercados da América Latina e preservaríamos a possibilidade 
de utilizar alguns mecanismos de política industrial, hoje importantes 
para o Brasil. Não discutiríamos os temas de maior conflito. 

Para nós, do setor industrial, algumas questões ainda estão no 
limbo, depois dessa nova proposta brasileira de divisão em três trilhos, 
porque muitos temas ainda estão em suspenso. Queremos entender 
qual seria a real validade dessa mudança. Tínhamos uma posição 
ofensiva para discutir temas que são de nosso interesse, que esse 
acesso a "dumping", subsídios, etc., se bem negociados. Passamos 
para uma posição defensiva, de só discutir a parte de tarifas 
estabelecidas e as reais. O Ministro esclareceu que, realmente, existe 
uma série de outros mecanismos que seriam discutidos, mas nossas 
tarifas oficiais estão na faixa de 14%, 15%, e as médias americanas 
são de 5%. 

Não temos certeza se há unanimidade quanto a essa nova posição. 
Gostaríamos de saber se existe outro plano, caso essa proposta 
brasileira não dê certo. Qual é a real abrangência dessa mudança? 
Vamos abrir mão de cláusulas conquistadas como "single 
undertaking", em Belo Horizonte, que era uma forma de pressão, era 
um "trade off" para nossas solicitações, ou isso ficará perdido? 
Entrando o conceito de nação mais favorecida, é melhor essa 
chamada ALCA mais "light", ou uma ALCA "late", "mais tarde", mas 
bem negociada em todos os assuntos? Temos algumas questões que 
estão em aberto ainda perante o setor produtivo. 

A coalizão empresarial defende que, a ser mantido esse novo 
quadro, devemos manter as regras acordadas e o acesso de bens, 
explorar as alternativas que preservem os interesses brasileiros 
essenciais, sem liberação de mercado. Seriam três estratégias, e 
teríamos também uma aspiração menor, dentro de dois novos 
ambientes mentais: menor ambição em áreas de âmbito multilateral e 
sensível e a manutenção da agenda temática o mais abrangente 
possível. Teríamos de mudar nossa postura mental diante da 
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negociação de nossas estratégias. 

Sobre os riscos e as oportunidades para indústria, passarei para os 
senhores perceberem como os entendemos, se podemos colocar de 
um lado risco e, de outro, oportunidades. Oportunidades para o setor 
produtivo: acesso mais favorável aos mercados americano, do 
Canadá, do México, do Caribe, da América Central , e, em relação à 
Ásia e à Europa, teríamos preferência. 

Manutenção da posição brasileira na América do Sul, no Chile e em 
países andinos e defesa dos setores mais sensíveis; 

Internacionalização gera aumento de competitividade e redução de 
preços. Há temas cuja negociação nos interessam: barreiras· não 
tarifárias, estilo em investimento, aumento da concorrência e mercado 
regional, efeito "lock in" - acesso preservado aos mercados -, 
momento de discussão das barreiras não tarifárias. 

Nossas desigualdades competitivas teriam de ser priorizadas por 
medidas governamentais. Estamos chamando logística, tributação, 
financiamentos e tecnologia à redução do custo-Brasil. 

Tendência de convergência de rendas "per capita", por via de 
absorção de tecnologia: a oportunidade do setor empresarial na ALCA 
seria nos produtos dinâmicos. Os produtos dinâmicos são os que mais 
crescem no comércio internacional, e cresceram mais que o dobro da 
média anual. Têm crescido nos países em desenvolvimento que têm 
tido sucesso. A estratégia, então, é crescer em produtos dinâmicos, 
que geram empregos e mais renda no País. Esse mercado da ALCA é 
importante para nós. 

Os riscos para o setor produtivo brasileiro são muitos. Há uma 
desigualdade muito grande nos indicadores sistêmicos do Brasil. 
Nosso diferencial competitivo em níveis de desenvolvimento humano, 
escolaridade e carga tributária é bem menor em comparação ao dos 
nossos parceiros. 

Entendemos, no setor produtivo, que os riscos fora da ALCA são 
maiores que dentro dela. O risco é nossa maior defesa. A tarifa será 
zerada no final de algum período. Teremos muita pressão em temas 
importantes para nós, e podem alguns assuntos nossos serem 
jogados só para a OMC. No entanto, fora da ALCA, vamos ficar 
isolados. A perda do mercado da América Latina e dos Estados 
Unidos é extremamente importante para nós, se forem dadas outras 
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preferências. A desigualdade no recebimento de investimentos 
americanos, a transferência de tecnologia e também os países 
asiáticos, do Leste Europeu e da África, que estão ganhando o 
mercado americano, são também um grande risco para o Brasil , se 
ficarmos fora da ALCA. 

Um trabalho feito pela FIESP mostra que nosso custo de exportação 
é muito mais alto. Isso é um risco. Exportar US$20.000,00 custa ao 
Brasil , em média, US$3.588,00 e aos Estados Unidos US$2.215,00. 

Um exemplo de 1999, com o dólar na faixa de R$1 ,76, mostra que 
nossos ganhos são principalmente na agroindústria. Não é tão positivo 
quanto se espera para as exportações brasileiras. 

No que diz respeito à carga tributária sobre automóveis no Brasil , o 
impacto no preço é de 38,65°o e nos Estados, de 16,5%. 

O próximo quadro mostra os custos de financiamento. Os senhores 
podem conferir os números das taxas básicas brasileira e americana, 
que são até negativos em longo prazo, e de capital de giro. 

Esses são riscos grandes, porque nossa competitividade fica 
extremamente prejudicada. 

Vou falar dos investimentos públicos em áreas estratégicas no Brasil 
e nos Estados Unidos. Os senhores podem ver um gravíssimo 
problema de logística e quais são os investimentos que os Estados 
Unidos fazem em termos de percentual de PIB e de valor. Perdemos 
em qualquer um dos dois, a não ser em energia, em que tiveram a 
primeira crise recentemente. Até em educação, item que temos 
louvado, nossos investimentos são de 2 ,3°o do PIB, enquanto o dos 
americanos é de 13,2° o . 

Existem outras simulações, com o dólar a R$1 ,76, incluindo seis 
países. Os Estados Unidos teriam o maior ganho de comércio com a 
ALCA, o Canadá e a Argentina. E o Brasil, o México e o Chile teriam 
perdas. Mas isso representa 93~o do PIB da região. 

Um outro número interessante se refere ao pessoal de governo 
envolvido em defesa comercial. Enquanto os Estados Unidos têm 16 
mil pessoas envolvidas nesses órgãos, o Brasil tem sessenta e 
poucas. Esses números também merecem muita atenção. É uma 
briga um pouco desigual. 

Antes de encerrar, gostaria de fazer algumas reflexões. O Brasil tem 
uma acanhada participação no mercado mundial de bens e serviços e 
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apresenta expressivo direcionamento de seu comercio para os 
Estados Unidos, como mostramos. Em contrapartida, no comércio 
global americano, o Brasil tem baixa representatividade. Os senhores 
podem ver que esse quadro aponta o Brasil, os Estados Unidos e a 
Aménca Latina com quase 50° o. Em países como o México, por 
exemplo, 92°o estão localizados nesse mercado; Venezuela, 77~o; 

Argentina, 58%. Mesmo assim, somos praticamente os de menor 
direcionamento. Só o Chile está mais pulverizado que o Brasil , o que 
demonstra nossa dependência. 

Faço uma reflexão um pouco mais abrangente, que diz respeito aos 
países em desenvolvimento. Essa é uma conclusão de um trabalho da 
UNCTAD. Nos últimos 20 anos, as exportações dos países em 
desenvolvimento aumentaram. Mas só ampliaram a renda aqueles 
países que adotaram estratégias bem concebidas de industrialização, 
de superação do atraso tecnológico e de inserção externa. Não 
adianta falar só em crescimento de exportação. É crescimento com 
outras variáveis para melhorar renda e bem-estar. Os manufaturados 
cresceram de 20° o para 70°o nas exportações globais do mundo. As 
exportações da Coréia do Sul, Taiwan, Tailândia e China cresceram 
na participação de valor agregado de 7 ,3% para 14°o. E a atividade 
manufatureira do Brasil no mercado mundial permaneceu estagnada. 
Os senhores podem ver que, de 2,9%, ainda caiu para 2 ,7%. 

Os diferenciais nesses processos exportadores nos países em 
desenvolvimento se devem ao fato de que, enquanto alguns se 
concentraram em exportações de produtos de baixa demanda global, 
excesso de oferta e elevada participação de componentes importados, 
outros cresceram em produtos manufaturados dinâmicos e com alto 
conteúdo tecnológico. Esses melhoraram sua renda e o bem-estar da 
população. Os fatores de concentração da riqueza gerada na indústria 
exportadora nesses países são a não-apropriação de grande parte do 
valor agregado contido nos produtos exportados e a inserção no 
comércio internacional realizado através de redes globais por 
empresas transnacionais, com baixa interação com o mercado interno 
no qual estava localizado. 

A outra reflexão é a seguinte: diz-se que a ALCA não é destino, é 
opção, isso sob o ponto de vista de país. Mas a perspectiva muda sob 
o ponto de vista do setor produtivo. A ALCA deixa de ser opção e é 
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destino, na medida em que o país decide e que a inserção 
competitiva internacional é uma realidade inexorável para os países. 

Encerrarei falando de Minas Gerais. Quero mostrar as exportações 
dos produtos de Minas Gerais por país, dentro da ALCA. Os produtos 
em vermelho são "commodities" e o café, produto agrícola. A 
importância vem em ordem decrescente de valor. 

Quero mostrar como são importantes as importações industriais e 
que cada setor deve fazer o seu estudo, o seu trabalho para 
determinar o que é importante. 

Em Minas Gerais, vamos detalhar dois setores e os reflexos desses 
sistemas que estão em negociação para a siderurgia. O q~:~e é 
favorável ou não. As negociações simultâneas MERCOSUL, União 
Européia e CAN são favoráveis . O MERCOSUL procura um acordo de 
livre comércio com o Peru; não há preferência, dentro do CAN, com a 
Venezuela. Na siderurgia, há alguns pontos favoráveis e outros 
desfavoráveis. Produtores exportadores da região têm grande 
preocupação com a "performance" competitiva da siderurgia brasileira. 
Existem acordos preferenciais bilaterais entre os quatro países do 
CAN. Tudo isso é desfavorável às negociações para a siderurgia. 

Dentro desse escopo, a siderurgia, na ALCA, tem de se preocupar 
com esses assuntos da seguinte forma: com o "dumping", a mudança 
de regra, se eu uso como barreira tarifária; com os subsídios, 
produção para a siderurgia em todos os níveis governamentais e 
apoio nas negociações, como deve ocorrer a desgravação e o 
problema das regras de origem. 

Outro setor abordado é o têxtil. Esses são os principais pontos 
favoráveis e desfavoráveis. O problema do acordo de multifibras, a 
desgravação têxtil é uma arma para países latino-americanos. Temos 
grande competitividade, mas a desvantagem é que o CAN, acordo 
negociado há sete anos, defende que o setor têxtil não faça parte 
daquele acordo. Temos de avaliar tudo que ocorre setorialmente e 
procurar estratégias para cada setor. 

No setor têxtil queremos a extinção das cotas sem nenhuma 
salvaguarda, no acordo de multifibras, na parte de propriedade 
industrial e "design''. 

O Brasil e Minas Gerais têm oportunidades e riscos. Precisam 
negociar bem. A Federação das Indústrias está fazendo um trabalho 
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para definir quais são as ameaças e os riscos de cada setor 
industrial e quais tópicos precisam ser defendidos na ALCA. para não 
ser prejudicada. É preciso definir os temas importantes. Se eles não 
forem negociados dessa forma, será prejudicial ao setor. 

Se esses temas não forem negociados dessa forma, haverá prejuízo 
para o setor, sim . São esses os setores produtivos mineiros da ALCA 
que podem ganhar, os que podem perder e os que dependem de 
alguns outros fatores. 

Finalmente, queria dizer que a integração positiva brasileira na 
ALCA requer uma agenda doméstica para maximizar oportunidades, 
reduzir riscos e superar as atuais deficiências competitivas e uma 
competência externa para enfrentar os desafios das negociações e 
utilizar a liderança política do Brasil no fortalecimento dos nossos 
interesses nacionais. Muito obrigada. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates. 

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. 
Para que agilizemos 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. A Presidência 
informa, também, que será estabelecido um limite de tempo para a 
realização dos debates, uma vez que haverá, ainda hoje, um segundo 
painel. 

Debates 
O Sr. Presidente - Considerando que temos 20 perguntas já 

encaminhadas à Mesa, vamos dirigi-las aos expositores por bloco e 
encerraremos as inscrições já no primeiro bloco. O primeiro bloco trata 
das barreiras tarifárias. As perguntas são dirigidas ao Ministro Régis 
Arslanian e à representante da FIEMG, Ora. Martha Regina. A 
primeira é de Alex Albuquerque Sette: "Quais os argumentos 
defendidos pelos norte-americanos, que justificam as altas taxas 
tarifárias e não tarifárias aos principais produtos de exportação 
brasileiros?". A seguinte é de Gilberto Ottoni Porto, da AFATO: "O 
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valor arrecadado pelos Estados Unidos com as tarifas 
protecionistas atinge qual montante? Esses valores são usados para 
bancar os subsídios?". Temos outra, de Jesiane Aguilar Barbosa: 
"Gostaria que o senhor falasse claramente sobre essa questão: se a 
ALCA é uma opção para fazer a efetiva integração das Américas, 
porque o Brasil não propõe, de forma séria e talvez agressiva, que os 
Estados Unidos diminuam, desde já, o seu protecionismo alfandegário 
e restrições, para mostrar a sua boa-vontade com o projeto?". 
Pergunta de Thiago Antônio Bittencourt Boschi: "Salvo engano, as 
taxas aos produtos brasileiros são somente retiradas mediante 
aprovação do Congresso norte-americano. Assim sendo, como 
poderia o Brasil tentar contornar essa situação?". Pergunta de 
Armando Giaquinto, Agente de Segurança da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais: "Gostaria de saber se o Brasil tem 
condições tecnológicas suficientes para competir com o gigante 
americano; e também se os norte-americanos abrirão mão de suas 
restrições protecionistas, que colocam toda a América Latina em 
desvantagem, detonando a nossa indústria e o nosso comércio e 
elevando ainda mais o nível de desemprego, o que evidencia, cada 
vez mais, a hegemonia imperialista.". 

O Ministro Régis poderá responder a essas perguntas. Vamos 
conceder-lhe 5 minutos para resposta, inclusive para fazer as 
considerações que achar necessárias em relação à fala da 
representante da FIEMG, Martha Regina. Depois, passaremos a 
palavra à Martha. 

O Ministro Régis Arslanian - Quais são os argumentos dos Estados 
Unidos para suas altas taxas aplicadas contra nós? O argumento é 
que são bens sensíveis no mercado americano. Há 15 anos estamos 
lutando contra a tarifa do suco de laranja, que é de quase 55% "ad 
valerem". Isso chega a ser motivo de chacota, pois, quando ia ao 
STR, o escritório comercial encarregado das negociações comerciais, 
me perguntavam, rindo, se aceitava um suco de laranja. Isso já virou 
quase um estigma. Dizem que os produtores de suco de laranja da 
Flórida não concordarão com nenhuma redução da tarifa para o suco 
de laranja brasileiro, porque, se abaixarem essa tarifa, invadiremos o 
mercado americano com o suco de laranja brasileiro. E muito 
possivelmente isso ocorrerá, porque nosso suco de laranja é muito 
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mais competitivo que o da Flórida. Tanto isso é verdade (a tarifa é 
tão alta), que alguns produtores, inclusive os de suco de laranja 
brasileiro, chegaram a se instalar na Flórida e produzir o suco de 
laranja lá, para vender para o mercado americano, pois está cada vez 
mais difícil vender suco de laranja para os Estados Unidos. Não 
arredarão pé disso. 

Acho que às vezes perdemos a noção das coisas quando dizemos 
que o mercado americano é importantíssimo para nós, queremos 
reduzir a tarifa do suco de laranja e ter acesso aos produtos 
siderúrgicos. Esperamos isso da ALCA, mas o problema é saber se 
darão. E não darão, dizem isso na mesa de negociação da ALCA: 
"Não vamos reduzir a tarifa para o suco de laranja". O Senador 
Suplicy mencionou que o problema de imigração está no TPA, 
mandato negociador do Congresso americano. Está, também , a 
questão do suco de laranja. O Congresso já determinou restrições 
para a agricultura, em matéria de subsídios agrícolas e tarifas de suco 
de laranja. Estão no mandato negociador do Congresso americano, ou 
seja, o negociador americano não pode nem falar sobre o tema na 
mesa de negociação. Queremos, gostaríamos, temos esperança; se 
negociarmos bem, conseguiremos; mas não, o problema é que não 
querem, e não nos darão, já nos avisaram. Daí, termos proposto que, 
se não nos derem aquilo que queremos, não daremos aquilo que 
querem. Se dermos a eles aquilo que querem, sem que eles nos 
dêem aquilo que queremos, vamos pagar um preço altíssimo na 
ALCA, e é preciso assegurar esse equilíbrio. Daí, termos dito: vamos 
reduzir o escopo da agenda da ALCA, deixando para que a OMC 
resolva os problemas mais graves, como o subsídio, as tarifas e 
"antidumping". 

O "antidumping" é algo sobre o qual eles nem sequer aceitam falar. 
Na declaração final da reunião de Vice-Ministros, em São Salvador, 
não aceitaram nem colocar uma linguagem vaga sobre o propósito de 
falarmos sobre "antidumping". 

Não é que estivessem se comprometendo a negociar "antidumping" 
conosco. Não aceitam nem mencionar o tema na declaração final dos 
Vice-Ministros. Se numa reunião de Vice-Ministros não há vontade 
nem de mencionar um assunto, fica difícil. Digo isso com relação aos 
argumentos deles. 
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Quanto aos valores das tarifas. se elas são usadas para 

subsidiar ... Sim, são. Não só o são, como muitos de vocês sabem que 
na área siderúrgica, por exemplo, houve um projeto no Congresso que 
determinava que os recursos auferidos com as margens de "dumping", 
de direitos compensatórios aplicados pelo Governo americano, 
reverteriam às siderúrgicas americanas, supostamente prejudicadas. 
Isso se tornou um incentivo para a siderurgia americana, que fica 
motivada a denunciar um "dumping" por saber que, se for aplicada 
margem ao produtor que importa, o valor voltará para seu próprio 
bolso. É um incentivo para a siderurgia americana abrir investigações 
de "dumping", acusar países de prática de "dumping" e subsídios. 

Com relação à ALCA, perguntam-nos se não pedimos a redução do 
protecionismo. É claro que sim. Fiquei quatro anos em Washington 
solicitando a redução do protecionismo americano, tendo, por sinal , 
publicado um livro, "As Barreiras Comerciais Americanas aos 
Produtos de Bens e Serviços Brasileiros". Nele listamos todas as 
barreiras: suco de laranja, aço, "dumping", carnes, restrições 
sanitárias. Em quatro anos, o único produto que saiu do livro foi o 
mamão papaia. Não há boa-vontade por parte do governo americano 
em abrir o seu mercado para o Brasil. E não haverá tampouco boa-
vontade em abri-lo àqueles produtos cruciais para nós no âmbito da 
ALCA. Necessitamos de uma agenda mais realista, abrindo nosso 
mercado no que podemos, na medida certa e correspondente ao que 
poderão abrir para nós na ALCA. Temos de delimitar o campo da 
nossa abertura para que tenhamos um resultado final equilibrado. 
Nisso consiste a nossa proposta do "quatro mais um", em que 
mantemos uma ne~ociação bilateral em que se discute o que é viável, 
o que é possível. E uma ALCA possível , como disse o Ministro Celso 
Amorim, porque a impossível não nos interessa pois estará falida, 
malsucedida. 

Quanto à questão sobre se o Brasil tem condições tecnológicas para 
competir com os Estados Unidos, digo que estamos vendendo aviões 
para os americanos. Os Estados Unidos são o maior comprador de 
aeronaves da EMBRAER. Temos de persistir nessa capacidade 
tecnológica e na competição no mercado externo, internacional e no 
próprio mercado americano. Vendemos também "softwares" para os 
Estados Unidos, assim como eletrônicos, que são o terceiro ou o 
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quarto produto da nossa pauta exportadora para o mercado 
americano. 

A Sra. Martha Regina Coelho Teixeira Lassance - O Ministro Ja 
abordou a questão com muita propriedade e deve ter dirimido todas as 
dúvidas. Quero dizer apenas que não temos o entendimento de que a 
ALCA não seja possível. Temos a esperança de que, dentro do 
escopo, a ALCA seja possível , e achamos que em cláusulas como 
"single undertaking" os "trade off" de uma negociação em bloco são 
muito maiores ou possíveis do que em uma negociação "um a um", 
mesmo sendo quatro mais um" - assim, perderíamos. É questão de 
entendimento. Talvez o setor empresarial não esteja vivendo o âmago 
da negociação, não esteja sentado à mesa das negociações e não 
tenha vivido o processo que o Ministro vive. Mas esse é o nosso 
entendimento, apesar de sermos do setor siderúrgico e sofrermos, na 
ponta, todas as restrições do governo americano, que, aliás, a cada 
dia cria uma nova, que defendem com métodos e razões não técnicas. 
Seu fundamento é de que precisam defender, e pronto; dizem apenas 
que se trata de um acordo; que vão dar cinco anos para a sua 
siderurgia melhorar; que vão fazer a 201 , criar cotas, etc. Ou seja, 
realmente é muito unilateral. Ninguém tem dúvida de que, pela 
imposição do mais forte, às vezes as negociações são muito 
unilaterais. Mas nosso entendimento é que a negociação em bloco da 
ALCA representa mais força para se negociar e que, negociando tudo 
de uma vez, os "trade off" e os retornos seriam muito mais possíveis 
do que na negociação em separado. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Anuncio a presença do Prof. Plínio Arruda 
Sampaio Filho, que participará da Mesa da reunião da tarde e a quem 
recebemos com muito carinho. 

O Sr. Luiz Henrique de Oliveira Cunha - Gostaria de trazer ao 
debate a posição dos que consideram que há uma outra integração 
econômica possível que não aquela nos termos propostos pelo 
Governo dos Estados Unidos no projeto da ALCA. 

Acho que esse projeto é, em certo sentido, uma cortina de fumaça 
em relação ao que está realmente colocado para os povos da América 
Latina, que é a criação de uma nova ordem econômica internacional 
que permita colocar limites à deterioração histórica dos termos de 
troca dos produtos e do trabalho desses povos, coisa que não é 
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abordada em um projeto como esse. Na verdade, o projeto da 
ALCA é mais do que uma discussão de acesso a mercados. No limite, 
os Estados Unidos poderão até aceitar concessões em relação à 
penetração de produtos no mercado americano, mas desde que 
consigam o filé da discussão, que trata das questões dos serviços. da 
propriedade intelectual, do grande mercado inserido nas compras 
governamentais, da biodiversidade e do acesso aos recursos 
fundamentais de que a natureza dos nossos países, principalmente o 
Brasil, dispõe. Então, esse é um grande risco. 

Considero que não procede a posição da indústria de que a não-
participação do Brasil seja um isolamento. Na verdade, é preciso 
saudar a posição do Ministério das Relações Exteriores ao procurar 
promover discussões a respeito de outros mercados que se colocam, 
como a relação do Brasil com a Índia, a Rússia e a China. Além disso. 
o Brasil não é qualquer coisa, e sem ele não haverá ALCA. Na 
verdade, todo a motivação do governo americano em relação à ALCA 
é o Brasil. 

Para terminar, gostaria que o Ministro comentasse a questão dos 
blocos regionais como uma ameaça potencial às relações políticas 
internacionais. Sabemos que os defensores mais lúcidos do livre 
comércio e da OMC estão preocupadíssimos com a proliferação de 
blocos regionais. 

No projeto da ALCA está contida uma espécie de fortalecimento do 
bloco americano, para preservar uma possível concorrência com a 
União Européia ou com o Bloco Asiático. 

Gostaria que o Ministro falasse a respeito da posição do Governo 
brasileiro em relação à questão da ampla liberdade no comércio 
internacional. 

O Ministro Régis Arslanian - O que estamos negociando na ALCA 
não é uma integração, e sim um acordo de livre comércio. É diferente. 
Integração econômica, comercial, inclusive polftica, temos com o 
MERCOSUL. Estamos falando em parlamento do MERCOSUL e em 
eventual moeda única. Isso, sim, é integração. A União Européia 
também é uma integração. A ALCA é um acordo de livre comércio. 

Nunca ficaremos isolados se, eventualmente, decidirmos não 
participar. Não ficaremos isolados com relação ao Equador ou 
Barbados, porque o interesse maior dos Estados Unidos na ALCA é o 

.___---0-------' 



279 
mercado brasileiro. Então, na hipótese de não estarmos nesse 
projeto, não somos nós que ficaremos isolados, e sim os outros. 

O Sr. Presidente - Perguntas dirigidas ao Ministro Régis Arslanian: 
De Cyntia de Souza Cardoso: "Por que levar negociações da ALCA 

para o âmbito da OMC, se os pontos controversos dessa organização 
são basicamente os mesmos apresentados na ALCA? Se não se 
chega a um ponto comum dentro das negociações da própria OMC, 
como ela seria capaz de apresentar soluções para os mesmos 
problemas, para uma outra organização ALCA?"; 

De Celina Alves Areas, do Sindicato dos Professores de Minas 
Gerais - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação: "A 
correlação de força na negociação na OMC é mais favorável ao Brasil 
para que se justifique colocar vários temas sensíveis nela? Qual a 
posição oficial do Governo sobre o plebiscito oficial? O MERCOSUL já 
está bastante fortalecido e unido para atuar como bloco com interesse 
único"; 

De Marcus Miranda Marins: '"A priori ', o Mercado Comum é uma 
situação que antecede a Área de Livre Comércio, para que os países 
signatários se preparem para a queda das barreiras. Na negociação 
da ALCA é discutido algo a respeito?". 

O Ministro Régis Arslanian - Porque deixar permanecer o tratamento 
dos temas que, comprovadamente, serão impossíveis serem 
negociados na ALCA? No nosso ponto de vista, são exatamente as 
duas áreas prioritárias para nós: agricultura e "antidumping", direitos 
compensatórios, que são dois temas que os americanos se recusam a 
tratar na ALCA. Dizem tratar-se de temas sistémicos que devem ser 
discutidos na OMC. 

Então, ou aceitamos continuar negociando na ALCA, sem incluir, na 
agenda, os temas prioritários para nós, apenas falando de serviços, 
compras e investimentos, que são temas em que eles, americanos, 
são demandantes, ou paramos por aqui, e equilibramos a situação. 
Daí a nossa proposta dos três trilhos, já que o Congresso dos 
americanos proíbe que falem de agricultura, de "antidumping" e de 
direitos compensatórios na ALCA. 

Então, está bem, a gente tira isso, deixa na OMC. Mas vamos tirar 
também aqueles produtos que são interesse de vocês, deixamos na 
OMC, e pronto. Então, vamos discutir na ALCA o que é possível e ter 
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pelo menos alguma coisa para conseguir chegar a 2005 com 
algum resultado que possa beneficiar todos os 34 países, inclusive o 
Brasil. Essa é a razão de termos passado para a OMC. 

Por que seria mais favorável discutir esses temas na OMC? Seria, 
sim, mais favorável porque temos grandes aliados nesses temas que 
são mais importantes para nós, como Índia e China. E é um ambiente 
muito mais multilateral. Na OMC está muito mais arraigada a 
percepção de que, sem a agricultura, por exemplo, a nova Rodada de 
Doha não acontecerá. Ela foi lançada em razão da agricultura e terá 
de ser concluída em razão dela. Logo, há mais possibilidade de 
conseguirmos apoio para as nossas posições na OMC que na ALCA. 
Na ALCA, quem teria interesses maiores de "antidumping" do nosso 
lado, por exemplo? Quem vende tanto aço quanto nós para o mercado 
americano na América Latina? Talvez o Chile venda um pouco, eles 
têm interesse, mas é muito menor que o nosso. Em matéria de 
agricultura é a mesma coisa. Quem são os produtores senão o 
MERCOSUL, a Argentina e o Brasil? Quem tem grandes interesses 
em matéria de exportação de produtos agrícolas e "agrobusiness", 
senão o Brasil e a Argentina? Os outros países da América do Sul não 
têm grande interesse. Acredito que temos menos base de apoio na 
ALCA que na OMC. 

Quero fazer uma rápida menção com relação ao "single 
undertaking", a que se referiu a Ora. Martha. O "single undertaking" é 
um consenso na ALCA de que chegaremos ao final do processo 
negociador com acordos ou entendimentos para cada um dos nove 
grupos negociadores: agricultura, serviços. investimentos, etc. Os 34 
países se sentarão à mesa, e faremos o "trade off", ou seja, eu te dou 
isso, você dá aquilo, você diminui as suas concessões nisso, diminuo 
aquilo. E faz-se a troca. Só quando existir um acordo sobre tudo é que 
se tem o "single undertaking", que é o acordo final. 

Por que isso do "quatro mais um", por que a via bilateral? Porque 
vamos estar ao lado de países - sem nenhum menosprezo - menores, 
com economias diferentes da nossa, como TrinidadTobago, Barbados. 
Panamá, que têm interesses totalmente diversos dos nossos. E 
vamos acabar tendo de fazer concessões aos americanos, que 
constituem o mercado mais importante, por conta de concessões que 
os americanos farão a eles e não farão a nós. na medida em que os 
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nossos produtos sofrem restrições quase que estruturais no 
mercado americano. Então, farão concessões em matéria têxtil para a 
Colômbia, por exemplo, e teremos de fazer concessões para os 
amencanos por causa das concessões que eles fizeram para os 
outros. Isso fatalmente acontecerá, porque somos economias muito 
diferentes dentro do projeto da ALCA. 

Então, numa relação "quatro mais um" bilateral , poderemos pôr na 
mesa mais claramente os nossos interesses, os americanos, os 
brasileiros, os do MERCOSUL e de parte a parte, dizendo: podemos 
dar isso, vocês podem dar aquilo, vamos negociar nessa base. 

A Sra. Martha Regina Coelho Teixeira Lassance - Quero fazer um 
esclarecimento. Não é que o setor industrial queira a ALCA. Ele quer a 
ALCA bem negociada. Por exemplo, para a siderurgia, a ALCA sem 
se discutir "antidumping" não tem sentido. Mas entendemos que será 
discutido e que iremos conseguir. Se não conseguirmos o que 
queremos ou o mínimo necessário, vamos sair da negociação. Mas 
vamos discutir. 

Não conhecemos muito bem essa mudança, Sr. Ministro, pois foi 
uma colocação feita há pouco tempo dentro da coalizão empresarial. 
O próprio Ministério tinha muitas dúvidas sobre diversos assuntos 
porque era uma idéia. Parece-nos que o Brasil achava que ia perder, 
sem lutar ou sem ir até o fim. Acreditávamos que, dentro da ALCA, 
teríamos muito a ganhar e antecipar discussões da AMC de forma 
favorável. 

Discutir a ALCA e participar dela em nenhum momento elimina ou 
minimiza os outros acordos. O setor empresarial quer acordo com 
todo o mundo, quer discutir novos mercados, Rússia, Europa Oriental , 
etc. Daqui a duas semanas a Federação das Indústria vai para 
Zagreb, que é a segunda maior feira da Europa Oriental , para entrar 
em novos mercados. Estamos interessadíssimos nisso. Mas não quer 
dizer vamos substituir. Queremos todos. 

O Sr. Evariste Garcia de Matos - Sou do Conselho Municipal de 
Saúde de Belo Horizonte. A nossa impressão é a de que a FIEMG - e 
o Ministro também - estão muito presos à ALCA. Acho que temos 
todas as condições de sair dela. 

Desde o Governo Tancredo Neves temos o Programa do Corredor 
de Transporte e Exportação, do qual fazem parte todo o cerrado, o 
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Norte de Minas e o Jequitinhonha. Ele tem por objetivo abastecer o 
mercado asiático, por meio do vale do rio Doce. 

A nossa briga desde o GA TT foi pela conquista de mercados, 
porque, como a senhora disse, exportamos pouco para a região do 
Pacífico, leste europeu, Ásia, Portugal, Shangai, mercado asiático. 
São 3.000.000.000 de habitantes, enquanto na ALCA não chegam a 
1.000.000.000. Depois, Deputado Adelmo Carneiro Leão, teremos de 
discutir o nosso corredor de exportação. 

Na técnica produtiva, ninguém tem condições de produzir com o 
Brasil , principalmente em agricultura, avicultura. suinocultura. 

Teremos o Programa do Corredor de Exportação da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte no Aeroporto Tancredo Neves, em 
Confins. A Aeroflot, soviética, nos prometeu vir aqui buscar toda a 
nossa produção e levá-la para o mercado do leste europeu, Espanha 
e Portugal. 

Outro programa é o Programa de Exportação da Zona da Mata. 
Temos o corredor de exportação do vale do Jequitinhonha, Mucuri, 
Minas Novas, Turmalina, Novo Cruzeiro, Teófilo Otôni, Carlos Chagas, 
Nanuque, Bahia e Belmontes. 

Já tivemos o sonho de realizar isso e estamos dando um exemplo 
para o Brasil inteiro como maiores exportadores. Temos também o de 
Varginha, que já está em funcionamento. 

Portanto, seria um grande reforço para o MERCOSUL. Se pudermos 
ter nosso próprio desenvolvimento, por que tutelar nossa soberania? 
Se o MERCOSUL é um pacto dos iguais, vamos para a ALCA, que é o 
pacto dos desiguais, como a OMC e toda essa coisa? Deveríamos 
reforçar o projeto do Presidente Tancredo Neves. Em 1982 e 1983, já 
tínhamos a visão e o sonho de nos libertar dessa dominação da ALCA 
e do imperialismo americano. Vou passar o histórico da nossa luta ao 
Deputado Adelmo Carneiro Leão. Hoje, não está sendo fácil. Se o 
Lula não se aliar ao povo para romper com isso, vai ser muito difícil. 
Também lhe passarei uma solicitação do Conselho Municipal de 
Saúde para que promova um debate aqui. com o Presidente do 
BNDES, para saber onde vamos buscar recursos para o nosso 
desenvolvimento. 

O Sr. Edinaldimar Barbosa da Silva - Sou do Movimento de Consulta 
Popular. Gostaria de questionar um pouco a sua fala, Martha. Penso 
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que você atenua demais os dados e apresenta contradições nas 
suas palavras: ambigüidades nas posições brasileiras na negociação 
da ALCA e ambigüidades nos números do NAFTA. São contradições 
pesadas, que tiveram um efeito muito perverso para a sociedade 
mexicana. Os efeitos causados pelas maquiladoras na economia 
mex1cana, por exemplo, foram desastrosos, principalmente nas 
relações trabalhistas e no valor do salário dos trabalhadores. A 
pobreza aumentou consideravelmente desde a época em que foi 
implantado até hoje. Se 53% da população mexicana eram pobres, 
hoje, são mais de 80%. 

Então, se pensam que algum setor da população mexicana ganhou 
com a ALCA, isso é uma coisa que podemos discutir. Agora, no 
conjunto, a sociedade mexicana teve uma perda muito grande com o 
NAFTA. Isso é evidente. Penso que devemos nos basear muito no 
que está acontecendo com a economia e com a sociedade mexicana. 
Muitos dizem que o que está sendo negociado na ALCA é um NAFTA 
plus. Ou seja, tudo o que está no NAFTA e alguns ganhos adicionais, 
que seriam novidades colocadas nessa proposição dos Estados 
Unidos. Portanto, por causa dessa brutal assimetria nas condições 
negociadoras e nas condições das economias dos Estados Unidos e 
do Brasil, não há como fazer uma ALCA bem negociada do ponto de 
vista brasileiro. Os Estados Unidos têm todo um anteparo legal para 
essa negociação, que não existe no Brasil, devido à quantidade de 
recursos que eles têm e ao número de pessoas que estão 
negociando. Então, não é possível termos uma ALCA bem negociada. 

Em função disso, manifesto a posição do movimento que está 
convocando para a realização de um plebiscito em que decidiríamos 
pela participação, ou não, do Brasil nessas negociações. Existem 
outras alternativas possíveis e não somente essas que estão 
colocadas, em termos de acordos bilaterais "quatro mais um", 
MERCOSUL e União Européia. Outras formas de integração seriam 
possíveis entre os países da América Latina. É por isso que estamos 
referendando um projeto de lei do Saturnino Braga, que está 
tramitando no Congresso, prevendo a realização de um plebiscito 
adiando por 20 anos, no mínimo, a entrada do Brasil na ALCA. Nesse 
período, seriam criadas condições para que houvesse uma integração 
mais ampla do Brasil com o mercado norte-americano. 

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



28~ 

Por último, registro que, sobre essa questão da ALCA, muitos 
debatedores ressaltaram que o Brasil tem plenas condições de fazer 
acordos bilaterais e de integração, com participação de comércio 
exterior, fora da ALCA, e que não estaríamos isolados. Se já 
vendemos aviões e "software" para os Estados Unidos sem a ALCA, 
por que não podemos continuar? A ALCA não criaria condições de 
ampliar a capacidade de participação do Brasil nessa pauta de 
exportação para os Estados Unidos. É preciso pensar em outras 
medidas para que o conjunto da sociedade brasileira participasse de 
um projeto de integração. Certamente não seria proposta dos Estados 
Unidos para a ALCA. 

A Sra. Martha Regina Coelho Teixeira Lassance - Sr. Edi, temos 
consciência da polêmica e das ambigüidades que existem em um 
projeto dessa natureza e magnitude. Não estou pensando em ALCA 
como o NAFTA plus nem como uma adesão, como foi a do México, 
que era a sua alternativa. Estamos pensando em um projeto muito 
bem estruturado; temos consciência do risco. 

Gostaríamos que fosse negociado, e, se possível , seria efetivado. 
Se não, não seria. A busca de alternativas está sendo feita 
paralelamente, mas nada é exclusivo. Não participar do NAFTA não 
significa dizer que por isso será aumentado o comércio com os outros. 
É preciso também aumentar o comércio com os outros, estreitando 
relacionamentos. Essa é a realidade mundial. Estamos procurando em 
Minas Gerais uma forma muito especial. 

Sou do setor industrial, que está saindo na frente . Minas Gerais saiu 
na frente. Começamos a diversificar os mercados heterodoxos desde 
1995, para a Rússia, Índia, antes do movimento como Brasil. Não 
gostaria de ser entendida dessa forma. O setor industrial, empresarial 
privado está saindo, buscando mercado de carne e outros, como a 
Rússia e outros países. Estamos programando uma visita ao Vice-
Presidente José Alencar. 

Se pudermos abrir o mercado americano, especialmente para Minas 
Gerais, onde as barreiras para o aço são muito grandes, barreira para 
produtos importantes na nossa pauta, seria um fator de grande 
importância. Defendemos que devemos continuar negociando a 
ALCA, achando que negociar em bloco tem mais força. Nunca 
defendemos a ALCA mal negociada, sem incluir temas de nosso 
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interesse, abrindo mão deles. 

Essa variação é que está um pouco diferenciada. O Ministério das 
Relações Exteriores acha que não temos condições de negociar. 
Talvez eles tenham razão. 

O Ministro Régis Arslanian - Acho importante mencionar que não há 
divergência entre o Ministério das Relações Exteriores, o ltamarati e a 
comunidade empresarial. Longe disso. Um de nossos instrumentos 
mais importantes são as reuniões preparatórias técnicas com os 
segmentos da sociedade civil. Temos reuniões preparatórias com 
todos os grupos negociadores, em que, às vezes, durante uma tarde 
inteira, discutem-se exaustivamente as posições que o Brasil levará às 
negociações com a ALCA. 

Dessas negociações sempre participam representantes da coalizão 
empresarial, formada por praticamente todas as associações 
empresariais do Brasil. A coalizão tem voz ativa na preparação de 
todas as nossas posições negociadoras. E devo dizer que, por causa 
da nossa proposta de reestruturação do processo negociador, já 
estive duas vezes falando com a coalizão empresarial. E mais, vários 
setores da coalizão empresarial já elogiaram e apoiaram a proposta, 
até mesmo por escrito. 

O Sr. Presidente - Perguntas ao Ministro Régis Arslanian. Do Sr. 
José Eduardo da Silva, do SEAPA: "O agronegócio é competitivo com 
a ALCA; a indústria e o comércio, nem tanto. Para que se tornem 
também competitivos, além da exposição à concorrência externa, são 
necessários ajustes macroeconômicos - juros e impostos mais 
competitivos - e estruturais - custo Brasil. Que política industrial o 
Governo deve adotar? Qual o dever de casa do Governo?"; da Sra. 
Fernanda Borges, da PUC: "Como a agricultura brasileira pretende, 
depois da instalação da ALCA, competir com os produtos transgênicos 
que tantos investimentos recebem dos norte-americanos? Existe 
alguma cláusula ou fazem-se debates sobre o uso e a 
comercialização da biotecnologia no projeto ALCA?"; do Sr. Oderige, 
da Assembléia Legislativa: "Por que até hoje não ampliamos o 
MERCOSUL para todos os países da América do Sul, formando um 
bloco com maior poder de negociação?"; do Sr. Samuel Avelino 
Alvarenga: "Como o MERCOSUL conseguiria influenciar nas decisões 
da ALCA, já que passa por período delicado, com países membros 
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reestruturando-se de graves crises e outros passando por 
turbulentas reformas? Não estariam os países membros do 
MERCOSUL voltados para outras prioridades, deixando a ALCA em 
segundo plano?"; do Sr. Almir, dos Comitês Mineiros FSB e URI: 
"Como estão as negociações com os outros grandes mercados -
China e Rússia? Seria interessante investir na África e na Austrália?"; 
da Sra. Roberta Rodrigues Marques da Silva, da PUC: ''As questões 
levantadas acerca da inserção do Brasil na ALCA parecem restringi r-
se a relações comerciais com os Estados Unidos. No entanto o Brasil 
também mantém relação com países com o PIB muitas vezes inferior 
ao seu. Como se dão as negociações entre o Brasil e esses países 
em relação à ALCA? Vêm-se prejudicados em comercializar com o 
Brasil, assim como o Brasil vê-se prejudicado em comercializar com 
os Estados Unidos no atual estágio de negociação da ALCA? Qual a 
posição desses países em relação à ALCA?". 

O Ministro Régis Arslanian - Quanto a ampliar o MERCOSUL e 
negociar com outros países, é o que estamos fazendo. O Presidente 
Lula deverá visitar Lima, no Peru, oficialmente, semana que vem. 
Neste momento estamos justamente negociando uma associação do 
Peru ao MERCOSUL. Estive em Montevidéu, há duas semanas, 
participando de uma reunião em nível ministerial , e também em uma 
reunião de Coordenadores Nacionais do MERCOSUL com a 
Comunidade Andina - CAN. O MERCOSUL e a CAN também estão 
negociando um acordo de livre comércio. A negociação está em 
curso, e esperamos que, até o final do ano, já haja um acordo final. Há 
uma ampliação do MERCOSUL. Como os senhores sabem, o Chile e 
a Bolívia já se associaram. 

O MERCOSUL continua muito coeso, apesar das turbulências 
econômicas. Tanto que nossas posições na ALCA têm sido todas 
defendidas e apresentadas sempre em nome dos quatro países do 
MERCOSUL. Atualmente, quem preside o MERCOSUL é o Uruguai, 
que responde pelas negociações com a ALCA em nome do 
MERCOSUL. 

No que diz respeito aos transgênicos, ainda não temos uma posição 
final. Não houve nenhuma proposta de incluir esse assunto na pauta. 
Nem poderemos aceitar isso enquanto não houver uma definição de 
política interna sobre se aceitamos ou não os transgênicos. Ainda 
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existe um grande debate interno, e não há por que pensar em 
incluir o assunto na agenda negociadora da ALCA, enquanto 
internamente não tivermos uma definição a respeito. 

Abrindo um parêntese, não queremos sair da ALCA. Volto a dizer 
que estamos propondo um reformatamento da ALCA, para tornar mais 
realista e mais pragmático o processo negociador. Nunca passou por 
nossa cabeça sair da ALCA, pois é do nosso interesse o mercado 
americano. O que queremos é equilibrar o processo negociador da 
ALCA no que for possível. 

Quanto aos outros blocos, o MERCOSUL mantém negociações com 
a África do Sul, com o Japão, com a China, com a Índia e com a União 
Européia, com que já atingiu a primeira fase da negociação, que foi a 
apresentação de ofertas em bens agrícolas e bens não agrícolas. A 
União Européia simplesmente excluiu o mais importante para nós, 
como produtos lácteos, da oferta de bens, porque ainda não tinham a 
reforma da política agrícola comum e, portanto, não poderiam fazer 
uma oferta em relação àqueles produtos mais sensíveis. Mas 
continuaremos. Até o final do ano teremos uma reunião ministerial 
com a União Européia, justamente sobre essa negociação. E devo ir a 
Montevidéu para mais uma rodada de negociações com a China. As 
outras negociações estão em pleno andamento, com suas 
dificuldades, seus riscos e oportunidades, para usar uma expressão 
da Dra. Martha. 

A Sra. Martha Regina Coelho Teixeira Lassance - Há desigualdade 
de tamanho entre os países do bloco. O conflito é maior entre o Brasil 
e os Estados Unidos, porque os dois têm indústria e economia muito 
diversificadas, com interesses próprios. Os Estados Unidos são muito 
maiores, mas o Brasil é o único país, no bloco, que tem economia 
diversificada e interesses bem definidos. A negociação acaba 
polarizada. 

Dentro do MERCOSUL, o interesse do Brasil é tão grande na 
formação desse bloco, numa visão geopolítica, de formação, de 
fortalecimento, que muitas das nossas ofertas na ALCA - o Ministro 
não me deixa mentir - não são as melhores para o Brasil , são as que 
prevalecem para os outros três companheiros. 

Muitas vezes é a proposta que não nos interessa, mas, no médio 
prazo, a proposta feita em conjunto com o MERCOSUL fará com que 
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o Brasil tenha seus interesses reais privilegiados. O interesse é na 
visão geral do peso da estratégia do bloco. 

Estamos negociando com esse enfoque primordial de MERCOSUL. 
Há sete anos estamos negociando com a CAN, mas não conseguimos 
chegar a um ponto comum. Mais uma vez quero dizer que não há uma 
posição de visão e de objetivo diferenciada do setor empresarial ou do 
setor industrial para o Ministério das Relações Exteriores, nem para o 
governo. Pelo contrário, a posição é única. 

Estamos discutindo uma estratégia para chegar à abertura de 
mercado e à redução do protecionismo, a qual o Ministério das 
Relações Exteriores considerou pertinente. Estamos levantando 
algumas questões, porque temos dúvidas. Estamos envolvidos no 
processo, desde o início, discutindo etapa por etapa. 

Acho que a discussão está assim, não há antagonismos. Queremos 
abrir o mercado, e, quanto mais mercado, melhor. 

O Sr. Kleider Luciano Barbosa Risso - Boa-tarde. Até agora as 
discussões foram do ponto de vista mercadológico, mas gostaria de 
saber do Sr. Ministro a posição do povo. 

Infelizmente não participam da Mesa representantes populares, que 
mais sofrerão o impacto da nossa entrada ou não na ALGA; exceto os 
parlamentares, não estão representados neste debate. 

Não é possível incluir nessas discussões a expressão-chave "amor e 
sentimento humano"? A ALGA é vista do ponto de vista técnico e de 
planejamento. As pessoas que serão mais beneficiadas são os 
empresários, a elite empresarial que está crescendo. Até agora não vi 
nenhum interesse meu ser debatido. 

A ALGA é um novo pacto colon1al , nos moldes do século XIX, uma 
vez que os americanos enfrentam a maior recessão, maquiada, desde 
o pai do Bush. De lá para cá, inventou-se a história de fazer uma área 
de livre comércio. 

Não é uma grande oportunidade histórica - e perguntaria isso ao 
Ministro-, em termos de relações comerciais, de o Brasil ganhar a sua 
real independência comercial? É óbvio que o Brasil não dirá "não" aos 
americanos. Ele diz "não" ao Paraguai e ao Uruguai. O Brasil não terá 
a oportunidade de assegurar o seu desenvolvimento, mostrando a sua 
posição segura de País grande, forte e com um mercado com 
potencial não só de bilhões, mas de trilhões de dólares, uma vez que 
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já foi até levantado o valor do nosso patrimônio de subsolo? 
O Ministro Régis Arslanian - Essa é uma pergunta importante. O 

Jorge já deve até estar cansado de ouvir esse meu exemplo, que já 
dei, várias vezes, em Uberlândia, em Varginha e em Belo Horizonte, 
para mostrar quanto é importante o mercado americano. Falemos 
mais francamente : é ele o mais importante para nós nesse projeto da 
ALGA, não há dúvida. Os mercados mexicano, canadense e dos 
outros países são todos também muito importantes, e é óbvio que, 
quanto mais houver livre comércio de parte a parte, melhor. Mas o 
mercado americano é - e vimos isso pelos dados da Ora. Martha - fora 
do comum. 

Uma vez fui com minhas filhas viajar. Saí de Washington e fui para 
Los Angeles, com bilhetes comprados de uma companhia "charter" 
absolutamente desconhecida. Ela se chamava ITA, e nunca tinha 
ouvido falar sobre ela, uma companhia aérea totalmente 
desconhecida, com um avião absolutamente novo. Era um avião da 
Boeing novo, e o próprio comandante disse que estávamos fazendo o 
vôo inaugural desse avião. Quando voltei ao meu escritório, dois ou 
três dias depois, vieram uns Diretores da Boeing visitar-me, porque 
estavam negociando com a VARIG, tão conhecida internacionalmente, 
a venda ou o "leasing" de duas aeronaves 777. Então, mencionei que, 
por coincidência, outro dia havia viajado em uma companhia 
absolutamente desconhecida, quando o comandante anunciou que 
haviam acabado de comprar o avião e que aquele seria o vôo 
inaugural. Ele perguntou qual era a companhia, eu disse que era a 
IT A, e me responderam que eles haviam comprado 60 aeronaves. 
Quer dizer, uma companhia desconhecida americana compra 60 
aviões, e a VARIG estava negociando, com muita dificuldade, como 
eles próprios disseram, a compra ou o "leasing" de duas aeronaves. 

Então, a escala de consumo, a dimensão do mercado americano 
para nós não é uma coisa dispensável. Acho que seria irresponsável 
da nossa parte dizer que não queremos o mercado americano e que 
nos bastamos aqui dentro. O MERCOSUL é importantíssimo, é uma 
integração nossa, mas, em termos de expansão de comércio, a 
menos que haja um "boom" econômico na Argentina e nos nossos 
países vizinhos, não temos potencial de crescimento das nossas 
exportações no MERCOSUL. Se pensarmos, veremos que, dentro da 
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América Latina, o mercado é grande e significativo, mas não se 
compara ao mercado americano. Precisamos dele como também do 
mercado da União Européia. Podemos duplicar as nossas 
exportações, e os benefícios disso são enormes. Acho que não 
preciso dizer quais serão os benefícios de um aumento substantivo 
das nossas exportações e da abertura de mercados para produtos 
nossos importantes. Então, não podemos dispensar o mercado 
americano, mas negociaremos o que for possível. Não daremos nada 
de graça. Se recebermos dois, daremos dois. Se recebermos dez, 
daremos dez. Isso é boa negociação. Depois de oito anos negociando 
na ALCA, chegamos à conclusão de que não receberemos aquilo que 
mais desejamos: os pontos de agricultura, o "antidumping" e os 
direitos compensatórios. Então, reestruturemos e montemos, como 
disse a Ora. Martha, uma nova estratégia que se ajuste às 
circunstâncias atuais da ALCA. 

Se a ALCA, como quiseram os americanos, não está dando certo 
com uma agenda ambiciosa, não atende aos nossos interesses, 
vamos propor outra coisa, mas vamos ficar na ALCA, porque o 
mercado americano é fundamental para o Brasil. Não podemos 
sobreviver, como País grande que somos, com nossa economia, sem 
contar e sem ter maior acesso ao mercado americano, ao mercado da 
União Européia, à Índia, à África do Sul e a todos os outros países. 
Obrigado. 

O Sr. Presidente - Pergunta da Márcia: "Com relação aos 
movimentos sociais realizados em todo o País contra a ALCA, como 
estão sendo vistos e avaliados pelo Governo?". 

Pergunta do Alexandre, da FIEMG: "Com o "quatro mais um" temos 
mais a perder, pois nossas tarifas são mais elevadas. Com o novo 
formato de trilhos, perdemos nosso maior triunfo, "single 
undertaking"?". 

Pergunta do Almir, do Comitê Mineiro do Fórum Social Brasileiro: "O 
que está sendo feito para impedir a fuga de cérebros (cientistas) 
nacionais para o exterior? E da matéria-prima para tecnologia de 
ponta (quartzo, silício, etc.)? Como selecionar e aproveitar 
superdotados (o Brasil tem a maior taxa do mundo)? O Governo 
pretende explorar o enorme potencial das indústrias de reciclagem? 
Como?". 
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Retorno a palavra à Martha e ao Ministro para as respostas e as 

considerações finais. Antes, quero avisar que a exposição da Martha 
Regina Coelho Teixeira Lassance, através do "powerpoint", estará 
disponível no "site" da Assembléia a partir de amanhã. "Site" da 
Assembléia: www.almg.gov.br. 

A Sra. Martha Regina Coelho Teixeira Lassance - As perguntas 
estão abrindo bastante o espectro. Quero lembrar que não perdemos 
capacidades quando geramos, internamente no País, oportunidades 
correspondentes para reter esses cérebros. Infelizmente, não 
conseguimos reter nossas capacidades, formando poucas, 
relativamente, em função de um mercado em recessão e dos 
problemas do mercado interno. Somente podemos reter capacidades 
dessa forma. Podemos criar formas artificiais, mas seguraremos um 
número pequeno. Podemos criar alguns institutos, motivar áreas 
específicas, mas a essência chama-se desenvolvimento. E 
desenvolvimento sustentado é desenvolvimento de mercado interno e 
inserção competitiva externa. E isso que retém cérebros, melhora 
capacidade, gera alternativa e emprego. O senhor disse que a · 
indústria não é prejudicada, mas o povo, sim; quero dizer que a 
indústria, ao crescer, gera emprego, opção e oportunidade. A 
população quer emprego e tranqüilidade, não agressão, insegurança e 
pobreza. A indústria é um dos instrumentos para defendermos 
mercados grandes, e o fazemos com essa ênfase porque são os 
mercados que recebem nossos produtos industrializados que 
agregaram valores, geraram empregos, riqueza e renda. Não 
podemos continuar exportando "comodities", em que os preços são 
controlados no mercado internacional e dos quais não temos controle 
porque não agregamos nada. Por isso, temos preocupação com o 
mercado das Américas, que é aquele que mais recebe os produtos 
que gera: riqueza, renda, emprego e trabalho. Essa é uma observação 
que quero deixar aqui. Não estamos defendendo a indústria como 
indústria, mas um País melhor, com um desenvolvimento sustentado. 
Tanto que a indústria, hoje, é o grande parceiro do Governo em todos 
os grandes projetos. Entendemos que esse é o seu papel; caso 
contrário, ela não sobrevive. 

O desenvolvimento é sustentável calcando-se no meio ambiente e 
no desenvolvimento social. Entendemos que só com o 
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desenvolvimento, ou seja, com a melhoria de mercado interno, 
inserção competitiva internacional e aumento de exportação, 
chegaremos a bom termo. 

Quanto ao problema do quatro mais um, temos preocupação com 
essa negociação porque, se nela vão sendo dadas melhorias, teremos 
também de fazer quase 30 acordos. Preocupa-nos o fato de que os 
Estados Unidos dêem benefícios maiores, chegando antes até nossos 
parceiros, quando poderemos perder mercados importantes na 
América Latina. São preocupações que temos relativamente à nova 
estratégia. Não somos contra, apenas queremos esclarecer as 
dúvidas e maximizar o esforço. Comparativamente, são poucas as 
pessoas que negociam. Quem apóia as negociações é a coalizão 
empresarial , a sociedade civil e os próprios negociadores, porque o 
potencial brasileiro não é tão grande. Nesse aspecto, deixamos nossa 
mensagem: a indústria entende que o desenvolvimento é sustentável , 
e aqui não defendemos a nossa cara, mas a cara da nossa sociedade, 
pois não adianta haver um setor bom em uma sociedade doente. 
Temos uma visão global e fazemos questão de tê-la. Deixo claro que 
estamos juntos na estratégia da geração de empregos, pois é essa a 
nossa preocupação com o mercado das Américas. Onde se gera mais 
emprego, há mais riqueza. 

Quanto às questões relativas à nova estratégia, estávamos com 
uma visão mais otimista do que estão nossos negociadores, que 
devem conhecer melhor que nós o assunto. Mas também temos uma 
série de dúvidas. 

O Ministro Régis Arslanian - Falou-se em plebiscito relativamente à 
ALCA. Se realmente existe um projeto, no Congresso, sobre o 
plebiscito. não cabe ao Executivo questioná-lo. Esse plebiscito poderá 
ser convocado e caberá ao Congresso discutir a questão. Mas, 
quando esse projeto foi proposto, há dois ou três anos, as 
circunstâncias eram diferentes. Hoje, com a proposta do MERCOSUL 
e a disposição dos 34 países da ALCA de discutir uma reestruturação 
do processo negociador, as circunstâncias são inteiramente 
diferentes. Talvez o plebiscito, agora posto, tivesse de se adequar a 
essa nova feição da negociação da ALCA. Mas o mais importante é 
que possamos conversar com negociadores, empresanos, 
interessados, estudantes. Trata-se de um projeto que poderá definir 
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todo o futuro do nosso comercio exterior, com implicações 
importantes para a nossa política econômico-industrial , implicações 
sociais para os próximos 15, 20 anos. 

Não vamos ter uma ALCA ou uma negociação com a União 
Européia ou MERCOSUL a cada dois ou cinco anos. Estamos falando 
de todo um cenário que vai prevalecer em matéria de comércio 
exterior nos próximos 20 ou 30 anos. Uma área de livre comércio é 
uma área definitiva. Não haverá mais rodadas. Se chegarmos à tarifa 
zero com os Estados Unidos e os demais países do Hemisfério, como 
gostaríamos, isso será algo definitivo, até mesmo em matéria de 
implicações internas para nós. 

Então, o mais importante é que possamos conversar. Louvo a 
iniciativa da Assembléia Legislativa, pois essa é uma oportunidade de 
conversar com vocês e ouvir os seus comentários, o que, para mim, é 
um aprendizado muito importante. Acho que quanto mais eu puder 
ouvir, como negociador, opiniões diferentes de todos os segmentos da 
sociedade, mais legítimo será o que fizermos, como ltamarati, na 
mesa de negociações. Isso tem uma validade muito grande e , mais 
ainda, é algo inédito. Como disse, há dez anos, quando 
negociávamos. não tínhamos essa participação tão ativa da 
sociedade. Quero agradecer a todos esta oportunidade. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Também quero agradecer ao Ministro e à Martha, 
e dizer da importância de estarmos discutindo um tema tão 
desafiador, polêmico e relevante no contexto das nações que 
compõem a nossa América. Estou convencido de que é por meio do 
debate que vamos encontrar os melhores caminhos para, juntos -
empresários, trabalhadores e governantes -, construirmos este País 
como uma nação justa, fraterna e capaz de oferecer a todos a 
oportunidade de desenvolver plenamente os seus talentos. 

A Presidência manifesta seus agradecimentos aos ilustres 
expositores, às demais autoridades e participantes, bem como ao 
público em geral, pela honrosa presença. 

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

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
reunião especial de logo mais, às 14 horas, nos termos do edital de 
convocação. Levanta-se a reunião. 
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ATA DA 16a REUNIÃO ESPECIAL, EM 22/8/2003 
Presidência dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Antônio Carlos 

Andrada e Chico Simões 
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Palavras da Deputada Federal Maria do 
Carmo Lara - Palavras da Sra. Dirlene Marques - Palavras do Sr. 
Jorge Perutz - Palavras do Sr. Paulo Lavigne - Palavras do Sr. Plínio 
de Arruda Sampaio Filho - Palavras do Ministro Régis Arslanian -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Antônio Carlos Andrada - Chico Simões -

Rogério Correia. 
Abertura 

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão)- Às 14h15min, 
declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-· 
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

Ata 
- O Deputado Antônio Carlos Andrada, 2°-Secretário "ad hoc", 

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem 
restrições. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa 

os Exmos. Srs. Ministro Régis Arslanian, Diretor-Geral do 
Departamento de Negociações Internacionais do Ministério das 
Relações Exteriores; Deputada Federal Maria do Carmo Lara; Plínio 
de Arruda Sampaio Filho, Professor do Instituto de Economia da 
Unicamp; Jorge Perutz, Representante da Câmara Americana de 
Comércio; Paulo Lavigne, Coordenador do Curso de Relações 
Internacionais da PUC-Minas; Dirlene Marques, Membro da 
Coordenação do Fórum Social Brasileiro e Presidente do Sindicato 
dos Economistas de Minas Gerais; e os Deputados Chico Simões e 
Rogério Correia. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Carlos Andrada) - Destina-se 
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esta reumao à realização do 2° Painel do Ciclo de Debates "O 
Brasil na ALCA", que tratará do tema "A ALCA e suas Implicações 
Socioeconômicas". 

Palavras da Deputada Federal Maria do Carmo Lara 
Cumprimento o Deputado Antônio Carlos Andrada, um dos 

propositores e Presidente da Mesa; o Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, a quem parabenizo por trazer essa discussão para Minas 
Gerais; todos os Deputados que se somaram no trabalho de formação 
da frente parlamentar; os expositores e expositoras. Meu objetivo é 
trazer uma saudação em nome do Deputado Federal, pelo PT de São 
Paulo, e Coordenador da Frente Parlamentar de Acompanhamento 
das Negociações da ALCA em Defesa da Soberania, na Câmara 
Federal , Luiz Eduardo Greenhalgh. Foi convidado para este debate, 
mas, devido a · outros compromissos em Brasília, não pôde vir, 
pedindo-me que o substituísse. Deixarei aqui uma circular dos 
trabalhos.(- Lê:) 

"Em reunião da Frente Parlamentar de Acompanhamento das 
Negociações da Alca e em Defesa da Soberania, no dia 12 de agosto 
corrente, considerou-se conveniente que a Direção da Frente fosse 
integrada por colegiado composto por 5 Coordenadores, tendo como 
critério a diversidade partidária. Apresentaram-se, na ocasião, o 
nomes dos Deputados Luiz Eduardo Greenhalgh, Sérgio Miranda, 
Nélson Marquezelli , Renato Casagrande e Jackson Barreto, que foram 
aprovados pelos presentes. 

Tendo em vista a multiplicidade e a especialização dessas 
negociações, considerou-se adequado, ademais, que fossem criados 
9 cargos de Subcoordenadores, que espelhassem os 9 grupos de 
negociação atuais; a questão dos mercados, serviços, agricultura, 
compras, de investimentos e outros. E que a Frente acompanhasse e 
incentivasse a formação de Frentes Parlamentares nos Estados." 

Quero dizer da importância da Assembléia Estadual de Minas 
Gerais, dos Deputados, da Coordenação, da Presidência do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão por estarem fazendo acontecer a Frente 
Estadual para discutir a questão da ALCA. Trata-se de um assunto 
sério, que não começou a ser discutido hoje. Com certeza, aqueles 
que ouviram a Mesa, pela manhã, e os que ouvirão os expositores, 
agora, perceberão a importância da participação dos parlamentares e 
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do parlamento nessa questão. 

Nós, parlamentares, estarmos discutindo, propondo e querendo 
participar ativamente dessas discussões é fundamental para que o 
Brasil avance. Devemos ter uma participação clara, de cabeça 
erguida, no que se refere a esse tema, não nos posicionando como 
subservientes. Sabemos que é importante a nossa participação e 
temos a clareza de que, com o Governo Lula, nossas negociações e 
debates serão diferentes. 

Parabenizo, mais uma vez, os organizadores da Frente deste 
Estado. Com muito alegria, trago o abraço do Deputado Luiz Eduardo 
Greenhalgh por essa iniciativa e por estarem somando conosco, 
nessa preocupação de estarmos atentos, acompanhando, propondo e 
não deixando que este País fique refém de questões internacionais, 
sem que tenhamos participação séria, que leve em conta os 
interesses de nosso País. Muito obrigada. 

Palavras da Sra. Dirlene Marques 
Boa tarde. Cumprimento os companheiros e companheiras aqui 

presentes e a Mesa, dizendo que esta é uma discussão importante, 
diante dos atuais processos. Discutir a ALCA é sempre importante, 
mas implica escolher algumas questões principais a serem tratadas, 
devido à abrangência do tema. Escolherei duas que considero 
relevantes: a idéia do livre comércio e os investimentos. 

Há vários anos que o Tratado da ALCA vem tomando forma a partir 
das negociações dos 9 grupos negociadores. Na realidade, a ALCA 
começou a desenhar-se no início dos anos 90, mas esteve congelada 
até 1998. A iniciativa tomou novo impulso sobre a Presidência de 
George Bush e nos encontros realizados em Buenos Aires e no 
Quebec, onde apareceu a proposta de adiantar e agilizar as 
negociações, com final previsto para 2005. 

O livre comércio tem sido o lado mais divulgado por aqueles que 
defendem a ALCA. Essa idéia tem sido defendida há mais de dois 
séculos e meio por teóricos britânicos. Entre eles, o mais conhecido é 
Adam Smith, com o tão falado "laissez-faire". 

Esse princípio é a transposição para o âmbito das trocas 
internacionais do princípio colocado para as trocas internas, ou seja, 
para o funcionamento dos mercados internos, segundo o qual a 
ausência de restrições, de barreiras às livres forças que atuam no 
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mercado, conduziria, em última instância, ao bem-estar geral da 
população e a uma melhoria do padrão de vida de todos. Lembre-se 
que estamos falando de uma época em que pequenas e médias 
empresas é que disputavam o mercado, a chamada etapa da 
concorrência perfeita. Falamos de um mercado oligopolizado pelas 
megaempresas dos EUA em que as microsempresas e as pequenas e 
médias empresas brasileiras teriam de competir. Além disso, as 
empresas brasileiras estão com as condições de competitividade 
muito pioradas, pois pagam taxa de juros de 22% ao ano, enquanto 
nos EUA a taxa fica em torno de 1,5%. Pagam impostos que oneram 
todas as fases da produção, enquanto nos EUA o imposto sobre a 
produção é mínimo. Portanto, a desigualdade na competitividade já 
está colocada. Nessa situação, só resta aumentar a exploração sobre 
o trabalhador, reduzindo o salário e intensificando a jornada e o ritmo 
de trabalho. Mas ao argumento da livre concorrência acrescenta-se 
outro, o das vantagens comparativas, em que a disponibilidade 
relativa de ''fatores" de produção, terra, trabalho e capital permite que 
cada país se especialize, "com vantagem", na produção de alguns 
produtos e possam vendê-los competitivamente no mercado 
internacional. Ou seja, a divisão internacional estabelecida com base 
na especialização de cada país (produtores agrícolas, produtores de 
produtos industrializados, de produtos pesqueiros, etc.) equivaleria à 
divisão mais eficiente, em que cada país produziria com o mínimo 
custo, e todos os países, ao comercializarem seus produtos entre si , 
sairiam ganhando, e o mundo alcançaria bem-estar e alto padrão de 
vida. Essa lógica é ainda mais perversa. Ela implica uma divisão 
internacional do trabalho, em que a tendência dita natural de um país 
como o Brasil seria o de produtor de bens agropecuários e importador 
de produtos de maior tecnologia dos EUA. O concreto é que teríamos 
de abrir mão de um projeto de desenvolvimento e aceitarmos a 
condição de subdesenvolvidos e subordinados aos EUA. Mas vamos 
supor que, mesmo sabendo de todas as condições acima, 
pudéssemos aceitar a proposta de livre comércio, com a idéia hoje 
posta de que, ao retirar as barreiras alfandegárias, haveria uma 
igualdade na concorrência. Mas nem isso está posto. Como todos têm 
acompanhado, para os EUA são "dois pesos, duas medidas": 
liberdade para os mercados em que eles podem facilmente 
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prevalecer, e restrições e proteções diversas para os outros. Por 
isso, é que continuam com a lei "antidumping". Por isso também, 
continuam com seus enormes subsídios, em especial sobre os 
produtos agrícolas. Como se isso não fosse suficiente, o Congresso 
norte-americano limitou as possibilidades de negociação, excluindo da 
pauta em torno de 300 produtos. Coincidentemente são os produtos 
com que o Brasil poderia ter alguma competitividade no mercado 
americano, como o aço, o suco de laranja, os produtos têxteis. 

Mas a FIESP, para testar essa situação, e acreditando em uma 
ALCA melhorada, como muitos no Brasil ainda acreditam, fez uma 
pesquisa, divulgada em junho de 2002, considerando a melhor das 
hipóteses, isto é, a retirada de todas as barreiras alfandegárias, e 
concluiu que, mesmo nessa hipótese, o Brasil perderia por ano em 
torno de U$1 .000.000.000,00 nas relações comerciais e ainda levaria 
à falência setores que têm alto nível tecnológico. 

Mesmo reconhecendo as desvantagens e limitações da ALCA, há 
quem recomende a adesão a esse tratado com o argumento de que 
não participar significaria condenar o Brasil ao isolamento e à perda 
de mercados; contudo, a não-participação do Brasil em uma eventual 
ALCA - ou em uma zona de livre comércio com a União Européia -
não nos impediria de continuar ampliando nossas exportações para 
esses e outros mercados. A expansão do comércio internacional não 
pressupõe o livre comércio. É só observarmos o comportamento das 
três maiores potências econômicas do planeta: os EUA, a União 
Européia e o Japão, que mantêm forte e crescente inter-
relacionamento comercial , nunca tiveram - e nem pretendem ter -
acordos de livre comércio entre si . 

Tampouco tem cabimento a idéia de que não participar da ALCA 
deixaria o Brasil isolado na América. Os países latino-americanos têm , 
regra geral, economias bem menores e menos desenvolvidas do que 
a brasi leira; não competem de forma significativa com o Brasil nos 
mercados dos EUA. Os países que poderiam concorrer mais 
fortemente conosco, o Canadá e o México, já fazem parte do NAFTA 
e a criação da ALCA não modificaria sua posição competitiva. 

Se existe o receio de que a ALGA sem o Brasil nos levaria à perda 
de mercados sul-americanos para as exportações norte-americanas, o 
Governo brasileiro sempre teria a opção de negociar acordos de livre 
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comércio com países vizinhos sem ter de assinar acordo desse tipo 
com os Estados Unidos. 

Outros analistas argumentam que só o mercado interno não nos 
possibilita sair do subdesenvolvimento e que a ALCA contribuirá para 
desenvolver a nossa capacidade exportadora e favorecerá a entrada 
da região no maior mercado do mundo. Já mostramos que os 
produtos competitivos brasileiros não terão o mercado norte-
americano aberto e que também não teremos o fechamento do 
mercado latino-americano. Além disso, os países subdesenvolvidos 
têm um poderoso mercado interno, o que lhes dá maior vantagem na 
competitividade internacional. 

Espero ter conseguido demonstrar que não existe livre comércio, 
que, no mundo atual, é ficção. Se tudo isso não é suficiente, 
exemplificaremos com o que tem ocorrido no México, integrado no 
NAFTA. Como já disseram, pobre México, tão perto dos Estados 
Unidos e tão longe de Deus. Naquele país, as pessoas que apoiaram 
o NAFTA, acreditando que traria desenvolvimento, tiveram de fechar 
suas lojas e pequenas fábricas, porque, hoje, os "Waii-Marts" da vida 
controlam todo o mercado varejista, comprando os produtos na China 
e em diferentes países para vender no México, em detrimento dos 
fabricantes locais. Apenas na fronteira têm havido mais investimentos, 
com as tão faladas maquiadoras. No Brasil , se propagandeia sua 
instalação e a criação de 800 mil empregos, como ocorreu no México, 
entre 1 o de janeiro - quando a NAFTA entrou em vigor - até hoje. Mas 
não mostram que, de outro lado, houve a perda de 2 milhões a 2 
milhões e meio de postos de trabalho no comércio varejista e nas 
pequenas indústrias. Além disso, 5 milhões de famílias de agricultores 
perderam seu meio de sustento. O NAFTA, assim como o atual 
projeto da ALCA, permite aos Estados Unidos continuar a subsidiar a 
agricultura. Então, que adianta tarifa zero, se o produtor americano 
tem subsídio do governo e o mexicano, nenhum? São pessoas que 
apoiaram o NAFTA, inicialmente, porque acreditavam que traria 
desenvolvimento. Por tudo isso, deveríamos ser contrários à ALCA. 

Daremos um passo a frente para discutir o capítulo de 
investimentos. Vamos novamente tomar o NAFTA como referência . 
Um dos pontos mais polêmicos do NAFTA. da ALCA e da OMC é o 
que trata de investimentos. Esse regulamento tem sido usado por 
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empresas multinacionais para fazer reverter decisões tomadas por 
governos federais, estaduais e municipais no México, no Canadá e 
nos Estados Unidos. 

O Capítulo 11 do NAFTA concede garantias e proteções jurídicas 
especiais e novos direitos às empresas multinacionais. Esses d ireitos 
são garantidos por meio de tribunais privados e secretos, 
independentes dos sistemas judiciais locais. Prevê, ainda, novas 
garantias e facilidades para empresas estrangeiras comprarem 
empresas nacionais, terras e se apropriarem de recursos naturais, 
além de permitir que movam ações contra políticas e regulamentos de 
governos federais, estaduais ou locais. Se uma empresa considerar 
que seus direitos foram violados, pode impugnar as leis ou políticas do 
governo que hospeda seus investimentos, utilizando o sistema de 
solução de controvérsias entre um investidor e um Estado. De acordo 
com esse sistema, um investidor privado pode mover ação contra 
qualquer governo membro do tratado que se recuse a conceder-lhe os 
privilégios previstos no NAFTA. 

Por exemplo, a United Parcel Service - UPS -, empresa privada 
norte-americana prestadora de serviços de correio , moveu ação 
contra o Serviço Postal Canadense, impugnando judicialmente a 
prestação de serviços de distribuição de objetos postais pelo governo, 
além de pedir indenização de US$160.000.000,00. Essa ação gerou 
grande oposição ao NAFTA por parte da sociedade canadense. 
Alguns sindicatos e entidades da sociedade civil deram entrada a uma 
ação na Suprema Corte, alegando a inconstitucionalidade do NAFTA, 
por permitir que empresas estrangeiras impedissem o governo de 
legislar sobre meio ambiente, utilização do solo. planejamento urbano 
e até mesmo fornecer serviços públicos para a população. 

O mais importante é que as ações das empresas contra o Estado 
são julgadas por organismos especiais de arbitragem internacional , 
sem o conhecimento da imprensa nem de nenhum tipo de 
participação pública. O Capítulo 11 estabelece dois desses 
organismos: a Comissão das Nações Unidas para o Direito Mercantil 
Internacional e o Centro Internacional para o Acerto de Diferenças em 
torno de Investimentos, do Banco Mundial, cujos membros atuam 
como juízes e jurados ao mesmo tempo. Esses tribunais têm poderes 
para obrigar um país a pagar soma ilimitada de recursos, retirados 
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obviamente de seus contribuintes, a título de indenização a uma 
empresa. 

.10 1 

Esse mesmo tipo de acordo está sendo negociado na ALCA. Por 
tudo isso, a nossa luta é pela soberania e pela dignidade do povo 
brasi leiro, pois nenhuma regra pode ser superior às normas criadas 
pelo Brasil. Como diz o nosso grande mestre Dalmo Dalari , é preciso 
fazer diferenciação entre os acordos internacionais que impliquem a 
submissão do Brasil a determinadas regras constantes em tratados, 
pactos, convenções e acordos internacionais, sem obrigar os órgãos 
do poder público a tomarem decisões que contrariem interesse público 
nacional relevante e os acordos externos que, em sentido contrário , 
entregam parcela do Governo a entidades internacionais. 

No primeiro caso não há inconstitucionalidade, tanto pelo alcance 
limitado das restrições livremente aceitas, quanto pelas circunstâncias 
de que, estando inteiramente preservado o direito da 
autodeterminação, o Brasil poderá denunciar o tratado ou acordo 
retirando-se dele quando for necessário ou conveniente para a 
preservação da soberania. No segundo caso, a entrega de parcela do 
Governo a entidade externa provoca ofensa à Constituição por dois 
motivos: um é que as funções de governo são exercidas por 
delegação do povo. Não pode o governante transferir a terceiros um 
poder que só exerce por delegação, que pertence ao povo. 

Outro princípio constitucional é o da dignidade da pessoa humana. 
Demonstração eloqüente das graves consequencias que o 
desrespeito a esse princípio pode acarretar está evidente no aumento 
do desemprego, da marginalização, das discriminações econômicas e 
sociais, resultantes da submissão do Brasil às metas do FMI . O mais 
escandaloso efeito dessa entrega do Governo ao FMI é a obsessão 
pelo pagamento regular dos juros da dívida externa e o vergonhoso 
superávit de 4,25% às custas do emprego, do salário, da saúde, da 
educação, das estradas, da habitação e da reforma agrária. Enfim, da 
vida do povo brasileiro. 

A posição dos negociadores brasileiros na ALCA tem sido marcada 
por relativa ambigüidade e até por certa contradição. Por um lado, os 
representantes do ltamaraty afirmam que ao Brasil interessa 
consolidar o MERCOSUL e adiar ao máximo a conclusão das 
negociações. Por outro lado, o Governo brasileiro assina carta de 
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intenções com Bush para concluir as negociações em 2005. 

Nestas alturas, não podemos mais ter dúvidas de que esse tratado 
corresponde a estratégia dos EUA para superar seu problema de 
sobreprodução, para subordinar os espaços geoeconômicos do 
continente às megaempresas norte-americanas e para criar um bloco 
regional dominado pelos EUA, capaz de suplantar a competição da 
União Européia e do bloco asiático na disputa pela hegemonia 
econômica, geopolítica e cultural do planeta. 

Quanto mais leio sobre o assunto, mais fico indignada com esse 
acordo e não entendo como alguns cidadãos de nosso País, que 
conhecem o acordo, podem ser favoráveis a ele, mesmo com o 
argumento de uma ALCA melhorada. 

O movimento de luta contra a ALCA só quer que o Governo acredite 
no povo brasileiro e na democracia. Queremos um plebiscito. 
Queremos que o povo seja ouvido oficialmente. Os movimentos 
sociais organizaram plebiscito no ano passado, conseguindo mais de 
10.000.000 de votos. Em Minas, conseguimos 1.300.000 assinaturas. 
Não propomos que o Governo assuma sozinho dizer "não" à ALCA. 
Queremos que ele acredite no nosso povo e abra essa discussão 
chamando o plebiscito oficial. Dessa forma estará respaldado por 
milhões de brasileiros para assumir posição clara frente à ALCA. Para 
viabilizar essa proposta da convocação de plebiscito, estamos 
colhendo assinaturas na entrada do Plenário. Convidamos a todos 
que querem participar dessa luta para uma reunião, segunda-feira, na 
secretaria do Fórum Social Brasileiro, às 18h30min. 

Companheiros, temos de saber que o Brasil não é o Panamá, nem o 
Haiti, nem a combativa e pequenina Cuba. O Brasil é Nação com 
espaço territorial , recursos naturais, conhecimento tecnológico, grande 
história e grande povo. Trata-se de país com potencial para se tornar 
grande nação. Por isso lutamos e gostaríamos que todos estivessem 
conosco. Obrigada. 

Palavras do Sr. Jorge Perutz 
Parabenizo a Assembléia por esta iniciativa. O debate da ALCA é 

aberto, por isso é extremamente importante que esta Casa participe 
mais ampliadamente. 

Acompanho o processo da ALCA desde 1996, quando preparamos a 
reunião ministerial de 1997 em Belo Horizonte. Percebi certos pontos 
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na evolução da discussão. Um deles é que o debate da ALCA é o 
mais aberto. No debate da União Européia não houve participação 
popular nem de empresários. No MERCOSUL também não houve 
essa participação. Essa abertura no debate da ALCA ocorreu muito 
por iniciativa do Governo brasileiro, que sempre fez questão que 
assim fosse. Tanto é que há "sites" oficiais da ALCA na Internet, onde 
podemos consultar de tudo, inclusive o dia-a-dia das reuniões, todos 
os acordos e protocolos. Temos de aproveitar essa abertura e 
conversar muito. 

Nos últimos anos, notei que nós, brasileiros, variamos nossa 
percepção do que somos: de muito pequenos a, às vezes, muito 
grandes. Economicamente, se comparamos com os Estados Unidos, 
é lógico que é infinitamente maior. Mas por que colocam tantas 
barreiras, fazem leis "antidumping" justamente contra o Brasil? É 
porque somos fracos? Não, é porque têm receio . 

Conheço alguns estudos, por exemplo, do aço. O Brasil investiu nos 
últimos anos US$8.000.000.000,00 na indústria siderúrgica. O 
resultado disso foi que a média da produção de aço para exportação é · 
30% mais barata que a produção americana também para exportação. 
É um número respeitável. Seríamos imbatíveis. Por isso, o receio 
deles. 

No setor agrícola, não sei dizer exatamente todos os produtos, mas 
certamente entre eles estão a soja e o café. O preço de cinco 
produtos agrícolas brasileiros no mercado mundial é 25% menor, tanto 
na Europa quanto nos Estados Unidos. Nossos têxteis também são 
mais baratos, e, nesse setor, somos consideravelmente maiores. Por 
isso têm receio . 

Já que a discussão bilateral não modificou a situação, a ALCA seria 
o fórum adequado. Torna-se necessário negociar sempre. O Brasil 
não aceitará o que lhe for prejudicial. Sob o ponto de vista da 
soberania, é necessário haver discussão. Não comungo com a idéia 
de que, sem a ALCA, o Brasil sairá perdendo, porque os Estados 
Unidos também perderão. A decisão madura do Brasil , de não fazer 
parte, será melhor. 

Sob a ótica da negociação, o Governo brasileiro tem sido firme. Ao 
contrário do que dizem, o Brasil não está cedendo. Nada será 
decidido sem que tudo esteja discutido. Se um único item dos 1 .500 
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não for negociado, não existirá a ALCA. Veremos em breve se a 
discussão de 2005 será possível. Os Estados Unidos têm de pensar 
muito bem a respeito da ALCA, já que a questão não caminha para 
uma decisão feliz. Não se trata de indústria, mas sim de comércio e 
serviço. Serviço abrange área bancária, da saúde, educação, 
informática, propriedade intelectual, etc. As tarifas representam 
apenas um dos problemas. Como negociaremos a propriedade 
intelectual? A área de compras governamentais também é 
complicada, porque abrange os Governos Federal , Estadual e 
municipal. Há grande massa circulante de recursos. Portanto, tenho 
convicção de que o Brasil não aceitará negociação nesse sentido. 

Saliento que, dentro desta negociação, pode-se realizar muita coisa 
em paralelo. Por exemplo, há alguns meses, nós, da Câmara 
Americana, que defendemos a indústria nacional juntamente aos 
consumidores de aço americano, às fábricas de automóveis e motos, 
ao setor doméstico, como geladeiras, linha branca, etc. , mostramos, 
por meio de um trabalho, que, como eles compram produtos dos EUA 
30% mais caro que no Brasil , encarecem sua produção. Então, há 
essa diferença e o custo do incentivo deles à indústria. Isso 
representa alguns bilhões. Devemos realizar trabalhos dessa maneira 
também em outros setores em defesa da indústria nacional e da 
agroindústria. Podemos e devemos convencer os consumidores do 
exterior de que pagam mais pelos produtos que consomem e de que o 
Governo poderia gastar os subsídios em outros setores sociais. 

Não vejo como ser a favor ou contra uma ALCA que não existe. Há 
um projeto e discussões. Por tudo que vi , estou convicto de que não é 
possível sair do debate. Isso seria crime. Devemos debater até a 
exaustão e, finalmente, verificar se isso será ou não vantajoso para o 
País sem o receio de que, se não entrarmos, perderemos mercado. 
Quer dizer: ganhar alguma coisa é melhor que realizar uma 
negociação ruim . 

Há muito tempo acompanho o trabalho do Ministro no ltamarati. 
Tenho plena convicção de que essa negociação está sendo muito 
bem realizada por pessoas competentes. Não há dúvidas, por parte 
do Governo Federal, do que realizar nesse sentido. Basicamente, era 
o que tinha a dizer. Obrigado. 

Palavras do Sr. Paulo Lavigne 
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Boa tarde a todos. Saúdo esta Casa pela iniciativa da criação 

desta frente parlamentar. Primeiramente, faço uma reflexão sobre este 
debate relacionado à ALCA e ao que ela alcança na esfera pública 
brasi leira. 

Teremos uma idéia da importância deste debate. Estamos nos 
aproximando de 2005. Até onde temos notícia, o Congresso Nacional, 
na história republicana, jamais votou contrariamente a decisão 
internacional do Executivo brasileiro. O próprio processo de debate da 
ALCA, alcançando os parlamentos brasileiros, estaduais, hoje, vê-se 
enredando empresários e segmentos da sociedade civil e sindicatos. 
Isso já é um ganho do ponto de vista da tomada de decisão sobre a 
política externa brasileira, pois é um fato inédito na nossa história 
republicana. Jamais se viu um evento internacional ocupar o espaço 
das tribunas dos parlamentos brasileiros e tal mobilização da 
sociedade civil nos últimos tempos. 

A partir desse fato expressivo, ou seja, dessa frente parlamentar e 
dessa mobilização da sociedade civil e de empresários, destaco a 
importância deste debate, que vai além da demonização da ALCA e 
da euforia relacionada ao livre comércio. Essa euforia trata o livre 
comércio como condição para se alcançar a prosperidade e o bem-
estar. 

Parece que o debate público da ALCA tem a virtude de gerar um 
campo intermediário que vê o livre comércio não como um demônio 
que vai usurpar nossa soberania, tampouco como solução de todos os 
nossos problemas. O livre comércio é um instrumento que pode ser 
usado, produzindo resultados positivos ou absolutamente negativos. 
Temos exemplos disso. 

Se acompanharmos o debate da ALCA e a condução na política 
externa brasileira com relação a esse ponto, perceberemos que 
estamos numa situação extremamente difícil. O debate foi colocado 
no Governo do Presidente Bush pai , alimentado no Governo Clinton a 
partir de 1994, e hoje estamos no Governo Bush, chegando a 2005, 
quando seria lançada a ALCA. O tempo passou, a situação econômica 
doméstica brasileira se agravou, a situação econômica da Argentina 
se agravou, a situação econômica da América do Sul em geral se 
agravou. Com o agravamento da situação econômica dos países sul-
americanos, coloca-se mais dificuldade na negociação do processo de 
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formação da ALCA. Esse parece ser um ponto relevante. Se 
formos acompanhar esse processo de 1994 para cá, quando o 
Governo Clinton coloca definitivamente a ALCA na agenda 
hemisférica, vamos perceber que, de um primeiro momento de relativa 
indecisão ou de aposta no multilateralismo da integração sub-regional 
característica do primeiro Governo Fernando Henrique até o presente 
momento, o Brasil perdeu uma série de oportunidades de fazer o que 
hoje está fazendo de fato. Num primeiro momento, no Governo 
Fernando Henrique, todos devem se lembrar do processo de 
estabilização econômica com o Plano Real , o Brasil apostava, quase 
que cegamente, em primeiro lugar nas negociações multilaterais e na 
construção do MERCOSUL. Num segundo momento, já ao final do 
segundo Governo FHC, no momento em que a Argentina vivia o 
impacto da sua maior crise econômica, no momento em que as 
esperanças e expectativas com o livre comércio e o processo de 
globalização que foi progressivamente se mostrando como 
assimétrico já se mostravam infundadas, o Governo brasileiro lança 
uma iniciativa que foi a Cúpula Sul-Americana de Brasília, na tentativa 
de reunir na Capital brasileira os Governos sul-americanos para 
enfrentarem, de um lado, a ação unipolar norte-americana no 
subcontinente sul-americano e, de outro, para tentar uma integração 
com vistas ao enfrentamento da questão da ALCA. De 2000 a 2003, 
as iniciativas nesse campo no sentido da tentativa de construção de 
um espaço sul-americano que de alguma maneira pudessem se 
contrapor às iniciativas norte-americanas de construção da ALCA não 
passaram de pura retórica. 

É importante saudar uma política externa que é ativa, afirmativa no 
sentido de colocar recursos nacionais para a construção da integração 
latino-americana de fato, disponibilizando recursos mesmo do 
BNDES. Em segundo lugar, houve a tentativa de se contrapor às 
iniciativas norte-americanas junto à OMC, por exemplo, com a criação 
do Grupo dos Três, que reúne o Brasil , a África do Sul e a Índia, 
tendendo, no futuro, a incluir a China e a Rússia, numa tentativa de 
formação de novo bloco político-econômico internacional, com vistas 
ao enfrentamento de questões cruciais para esses países, inclusive a 
dos serviços e dos investimentos. 

Quero destacar que hoje nos encontramos em situação muito mais 
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frágil do que estávamos em 1994, porque a nossa economia está 
fragilizada. Estamos também dependurados no hemisfério americano, 
nas Américas. em mais de 50~o das nossas exportações. A tentativa 
brasi leira de vetar a ALCA parece cada dia mais difícil e 
improcedente, uma vez que a capacidade de cooptação pelos Estados 
Unidos dos Estados sul-americanos que vivem crises econômicas ou 
dos que ainda não passaram pelas crises econômicas, como o Chile, 
pode significar para o Brasil um enorme dano e prejuízo em suas 
relações comerciais. O Brasil é dependente das relações comerciais 
que estabelece tanto com os Estados Unidos quanto com os países 
das Américas. Uma tentativa de vetar a ALCA, dizendo nãe, ou 
imaginar uma eventual inexistência da ALCA sem a participação 
brasileira parece bastante improcedente. 

Nos próximos dois anos, teremos diante de nós o desafio de 
consolidar, de um lado, a integração sul-americana, que parece ser o 
caminho que a diplomacia vem assumindo ultimamente e, do outro 
lado, fortalecer os laços comerciais e políticos com países do 
chamado G-3, tentando a sua ampliação para um eventual G-5, o que 
fortaleceria a posição brasileira. tanto na negociação da ALCA, quanto 
nas negociações da OMC. 

Em terceiro lugar, seria uma tentativa de reforço e de aceleração do 
processo de negociação com a própria União Européia. Somente 
dessa maneira, poderemos enfrentar os desafios que estão 
levantados para a negociação da ALCA, aquém de nossa capacidade 
de negociação, pois nossa capacidade de veto estaria no momento 
cada vez mais distante. Era o que tinha que dizer. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Plínio de Arruda Sampaio Filho 
Boa-tarde! Em primeiro lugar, agradeço o convite da Assembléia, na 

pessoa do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Quero saudar a iniciativa 
do comitê mineiro de fazer um amplo debate sobre a ALCA, que é um 
setor estratégico para o nosso País. Serei breve na minha fala , mas 
procurarei ser bem objetivo para destacar os pontos que considero 
mais importantes. 

A ALCA não é apenas uma negociação de livre comércio. Ela é um 
acordo muito mais amplo e , como disse o Ministro no período da 
manhã, é um acordo definitivo para o Brasil. Portanto, temos que fazer 
um balanço definitivo sobre o impacto da ALCA na vida nacional. Qual 
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é o espírito da ALCA? É o aprofundamento do neoliberalismo. O 
patamar mínimo da ALCA é o NAFTA. É daí para cima. 

A lógica que movimenta a ALCA é a lógica dos negócios e da busca 
desesperada de nossas elites em copiar os estilos de vida das 
economias centrais. 

É isto que movimenta a ALCA: fazer do Brasil grande negócio para o 
capital e, no processo, permitir que exígua parcela da nossa 
população possa copiar os estilos de vida do centro. A ALCA é, 
portanto, esforço para dar sobrevida ao famigerado modelo 
econômico brasileiro. 

Qual o impacto socioeconômico da ALCA? É um impacto devastador 
sobre a região latino-americana. A ALCA não significa a integração da 
América Latina, mas a sua desintegração. O impacto econômico e 
social da ALCA sobre os nossos países seria de extrema gravidade e 
provocaria concorrência predatória entre os países da região. O 
motivo disso é muito simples: a brutal assimetria na correlação de 
forças econômica e política entre os países latino-americanos e o 
regente-mor da ALCA: os Estados Unidos. Essa é a questão central. 

Dentro desse movimento, o Brasil , provavelmente, é quem mais 
perde e menos ganha com a ALCA. Mais perde por ter parque 
industrial e, de maneira geral, parque produtivo redundante, por 
competir com o norte-americano. Havendo redundância, um terá de 
ser liquidado. Evidentemente, será liquidado o mais fraco. Só para 
informar, o Brasil tem produtividade média de trabalho pelo menos dez 
vezes inferior à produtividade média da economia norte-americana. 
Nossas empresas são muito mais débeis do que os gigantes 
americanos. Nossas condições sistêmicas de competitividade 
internacional são incomparavelmente inferiores às condições da 
economia norte-americana. O Brasil é quem menos ganha com a 
ALCA, pois a eventual compensação de se entrar na ALCA -
mordiscar parcelas do mercado americano - ficará barrada pela 
política neomercantilista adotada pelo governo norte-americano. 
Portanto, temos muito a perder e muito pouco a ganhar. Essa é a 
nossa situação na ALCA. Isso não quer dizer que devemos 
subestimar os amigos da ALCA no Brasil. Temos poderosos aliados 
da ALCA dentro e fora do nosso País, empurrando a ALCA goela 
abaixo do nosso povo. Quem são os amigos da ALCA? Todos os 
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soc1os do modelo econom1co brasileiro, de maneira geral, e os 
sócios do modelo neoliberal , em particular, pois a ALCA nada mais é 
do que radicalização da opção neoliberal da política econômica 
brasileira. 

Quando posta em perspectiva histórica, a ALCA significa mudança 
de qualidade no processo de reversão neocolonial , já em curso no 
Brasil há algumas décadas. Temos de levar a ALCA muito a sério. 
Pela manhã, disse o Ministro, honestamente, tratar-se de acordo 
definitivo. Então, antes de tomar decisão, temos de pensar bem. A 
ALCA significa mudança de qualidade na degringolada economia 
brasileira. Celso Furtado, nosso maior intelectual, em 1992, escreveu 
o livro "Brasil , Construção Interrompida". Qual a tese desse livro? Que 
estamos ameaçados de reversão neocolonial, provocada pelo avanço 
do mercado, pela retração e desorganização do Estado brasileiro. 

A ALCA, portanto, vai na contramão das necessidades históricas do 
povo brasileiro. O que o Brasil precisa hoje é deter a reversão 
neocolonial , consumar a longa transição do Brasil colônia de ontem 
para o Brasil nação de amanhã, integrando o conjunto do povo 
brasileiro no desenvolvimento nacional, priorizando a economia 
nacional, a existência autônoma do Brasil , a criação de forças próprias 
para conduzir a vida nacional, não organizar o País em função de 
interesses estranhos, espúrios, que vêm de fora, que nos são 
impostos. Essa é a gravidade do momento histórico que estamos 
vivendo. A ALCA não é um acordinho a mais, está dentro de um 
conjunto. Temos de ter absoluta clareza desse conjunto, saber o que 
é e combatê-la. Estamos negociando a ALCA num contexto histórico, 
externo e interno, extraordinariamente adverso. No externo, porque o 
império está mais agressivo do que nunca, está em crise econômica 
profunda, precisa de mercado, não respeita lei nenhuma. Prevalece, 
na lógica do Estado norte-americano, o princípio do unilateralismo, 
faço o que quero, do jeito que quero, sou mais forte e aproveito minha 
posição de força. O espaço da negociação é mínimo. Internamente, 
estamos com economia debilitada, em frangalhos, numa crise cambial 
monumental. Temos de enfrentá-la com estrutura estatal neoliberal. O 
Estado brasileiro é neoliberal , rejeita tudo que não seja a favor do 
mercado. Temos de enfrentar essa negociação num contexto que o 
neoliberalismo criou, uma blindagem institucional e mental que impede 
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o Brasil de buscar novos rumos. São sintomas dessa blindagem a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, a independência do Banco Central , as 
agências reguladoras, a abertura indiscriminada da economia 
brasileira, a própria ALGA, a reforma da Previdência, em curso, a 
reforma fiscal , absolutamente neoliberal, a lei de falência, que está 
sendo preparada. Estamos sitiados. O capital faz, na marra, o que 
quer, porque tem o poder descomunal de produzir crise violentíssima 
na economia brasileira, se o Estado ousar se contrapor aos seus 
interesses. E pior do que a blindagem institucional é a mental. 
Convenceram os brasileiros de que não há saída fora do 
neoliberalismo. É neoliberalismo ou neoliberalismo. O máximo que 
poderíamos escolher, dentro da família do neoliberalismo, seria o 
neoliberalismo. E foi infeliz a escolha do Presidente Lula, quando 
escolheu Palocci , que, dentro da família neoliberal, é o mais radical da 
direita. Isso é só um parêntese, porque nem é assunto da nossa 
discussão. Estamos numa situação complicada. Caracteriza essa 
blindagem mental a estigmatização da idéia de ruptura, de alternativa, 
a prevalência de um sentimento difuso de que a história acabou, de 
que não há jeito, de que vamos ter que nos ajeitar, de que não temos 
outra saída, de que os Estados Unidos são fortes demais, de que 
vamos ter que nos acomodar, como se o Brasil não tivesse mais 
futuro . A verdade é que o Brasil não pode se acomodar, porque o que 
está em questão é um problema definitivo. 

Sem exageros, o que está em questão não é uma retórica 
empolgada, mas o futuro do Brasil. Esse é o diagnóstico do Celso 
Furtado e de todos os nossos grandes pensadores. Trata-se do 
sentimento do povo. O País está degringolando. Essa é a realidade. 
Portanto, temos de dizer não à ALGA. Isso significa sair do 
neoliberalismo. É impossível negar a ALCA e permanecer no 
neoliberalismo, porque é a tábua de salvação desse sistema no Brasil. 
Sair do neoliberalismo significa negar a situação atual e afirmar outra 
maneira de organizar a sociedade brasileira. Te mos de enfrentar o 
capital financeiro e o problema da dívida externa, impor controles ao 
movimento de capital , recuperar a capacidade de regulação do Estado 
brasileiro, estatizar o Banco Central e não privatizá-lo, como está 
sendo solicitado pela banca. 

Mas não basta negarmos o neoliberalismo. Teremos de afirmar 
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outro modelo, criando nova agenda. A agenda do Brasil é o povo 
brasileiro na sua simplicidade, que tem dito aquilo que os intelectuais 
não têm conseguido inserir no debate público. O povo tem colocado 
seus problemas na agenda do Brasil. "Fila de gari no Rio de Janeiro: 
30 mil brasileiros". Está na agenda o problema do emprego. 
"Ocupações dos sem-teto em São Paulo". O recado não poderia ser 
mais claro. Há muitos sem-teto, e muito teto sem gente. Necessitamos 
de uma reforma urbana. Ocorrem ocupações dos sem-terra, expondo 
a vergonha de um país do tamanho que é com estrutura latifundiária 
concentrada. Greves, resistência do funcionalismo público a essa 
reforma da Previdência, absolutamente privatista. A defesa do Estado 
brasileiro é a defesa da sua soberania. O Brasil precisa disso, e não 
de refazer uma economia colonial. O Ministro Rodrigues celebra a 
revolução verde do Brasil , dizendo, no programa do Jô, ser novidade. 
Isso não é novidade, mas falta de cultura do Ministro, que não leu a 
história do Brasil. Essa revolução verde é a economia colonial da 
cana. Só não foi verde quando Minas foi o centro da colônia, pois 
nesse caso era amarela, representando o ouro. Não temos de 
organizar o País para fora, temos de fazer isso para dentro, porque 
temos 54 milhões de pobres. 

O primeiro passo que o Governo brasileiro deve dar com relação à 
negociação da ALGA é se retirar dela. Lerei o que aprendi com o 
Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães em seu artigo escrito no f inal 
do ano 2000: "Deve o Brasil se retirar da ALGA". Como homem 
meticuloso, conclui , no item XXIX: "Por essa razão, todos os 
segmentos, setores, classes e organizações que compõem a 
sociedade brasileira devem se mobilizar e solicitar ao Congresso o 
impedimento da continuidade dessas negociações, pois levarão 
inexoravelmente a um acordo que, de um lado, impedirá o 
enfrentamento, com êxito, dos grandes desafios sociais brasileiros, e , 
por outro, reduzirá a soberania e frustrará a possibilidade de o Brasil, 
realizando o seu potencial , tornar-se potência tão importante quanto 
qualquer outra, como permite o seu território, o seu povo e o seu 
capital acumulado". 

Não podia ser mais claro. O Ministro é um estudioso do assunto, 
sabe o que diz. Não há o que negociar. Temos que dizer não à ALGA. 
Obrigado. 
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O Sr. Presidente - Pela manhã, contamos com a presença do 

Ministro Régis Arslanian. Teve dificuldades de retornar, mas, para 
nossa sorte, agora participa desta reunião. Com a palavra, o Sr. 
Ministro. 

Palavras do Ministro Régis Arslanian 
Obrigado. Talvez seja para a sorte de vocês e para minha 

infelicidade. Se soubesse que a mesa da hoje à tarde teria esse tom 
tão diferente do da manhã, pegaria um carro para voltar a Brasília, 
para não ter de ouvir o que ouvi. 

O Sr. Plínio Arruda Sampaio Filho - Se os Srs. Paulo Nogueira e 
Luiz Eduardo estivessem aqui pela manhã, imagino que o tom ficaria 
na média. 

O Ministro Régis Arslanian - Estou como penetra agora. Como 
negociador brasileiro e Diretor do Departamento de Negociações 
Internacionais do ltamaraty, dedico 40% do meu tempo a negociações 
sobre a ALCA. Só pode ser muito desafiante para mim estar aqui , 
conversando com vocês. Não vale a pena repetir o que já falei de 
manhã. 

Estou envolvido com a ALCA desde 1994, quando foi lançada em 
Miami. Depois houve interrupção de quatro anos. Estive em 
Washington e agora voltei para a ALCA. Durante esse tempo, esse 
processo de negociação ou pelo menos de discussão sobre a ALCA, é 
a primeira vez que vejo a crescente participação da sociedade civil , 
sobretudo nas posições negociadoras que o Governo brasileiro, 
especificamente o ltamaraty, tem assumido frente à ALCA. 

Tivemos reunião de Vice-Ministros da ALCA em El Salvador, que foi 
a última, há um mês e meio, quando, pela primeira vez, contamos com 
a presença de dois Senadores brasileiros: Capiberibe e Eduardo 
Azeredo. Grande parte dos 40% de meu trabalho dedico a preparar 
papéis, posições, pareceres do ltamaraty, que são dados ao 
Congresso Nacional, exposições para o Ministro Celso Amorim, para o 
Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que é o Secretário-Geral 
das Relações Exteriores junto ao Congresso, e para explicar as 
posições do Brasil no processo negociador da ALCA. 

Temos nove grupos de negociação da ALCA. Para cada grupo há 
uma reunião preparatória técnica em Brasília. Isso é inédito, acontece 
de dois meses para cá. São convidados representantes de todos os 
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segmentos da sociedade civil, que participam da mesa, dão 
subsídios, informações e influenciam nessas posições negociadoras 
na ALCA. 

Todos eles representantes de força sindical. Parlamentares, 
jornalistas, trabalhadores. A coalizão empresarial está representada. 
Os empresários participam das reuniões e têm sido muito úteis para a 
formulação das nossas posições na ALCA. 

Fico satisfeito por ter podido participar desta Mesa de hoje à tarde. 
Tomei nota das partes principais das falas de cada um dos cinco 
expositores da Mesa da manhã. Fico feliz com a acertada posição do 
Governo brasileiro, mais especificamente do ltamaraty, com relação à 
negociação da ALCA. 

E por que tem sido acertada a posição do Governo brasileiro com 
relação à ALCA? Porque, pelo que pude perceber, com muita 
sensibilidade o Governo brasileiro decidiu mudar sua estratégia com 
relação à ALCA. Isso não foi dito por nenhum dos expositores. Foi 
divulgada pela imprensa, há um ou dois meses, essa nova estratégia, 
que não é apenas uma estratégia, mas uma proposta formalizada e 
oficializa no contexto das negociações da ALCA, nessa reunião que 
aconteceu em El Salvador. Houve debates na imprensa sobre isso. 
Foi objeto de editorais no "Estado de São Paulo", com críticas e 
elogios. O que aconteceu não foi dito aqui por nenhum dos 
expositores. Não foi dito que o Brasil oficialmente propôs uma 
restruturação da negociação da ALCA, uma vez que o Governo 
brasileiro percebeu que o processo de negociação, da forma como 
estava, não interessava aos objetivos do País. 

Apresentamos essa proposta, que o Ministro Celso Amorim chamou 
de proposta dos três trilhos, há um mês e meio, na reunião de Vice-
Ministros em El Salvador. Apresentamos em nome do MERCOSUL, 
por iniciativa do Brasil. Aliás, o Uruguai estava na Presidência "pro 
tempere" do MERCOSUL, apresentando-a em nome do MERCOSUL. 
Os demais 30 países, inclusive os Estados Unidos, reconheceram, 
formalmente, no plenário, que a ALCA não poderia continuar como 
estava, porque, nos 16 meses que faltam para concluirmos a 
negociação, não conseguiríamos nada. As negociações estão num 
impasse absoluto. É um projeto, não um acordo, como foi dito aqui. 
Não existe acordo da ALCA, existe o projeto. Não sabemos o que será 
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O Ministro Celso Amorim disse que existem, nos nove projetos de 

acordo, que são chamados capítulos, nos grupos negociadores. 7 mil 
colchetes, ou seja, praticamente o texto inteiro dos capítulos está 
entre colchetes. Todos os textos. Os nove grupos. Existe um impasse, 
quase que virtual , da negociação como um todo. E isso foi 
reconhecido pelos 34 países. Constou do segundo item, na agenda da 
reunião de El Salvador, o estado atual das negociações. E a proposta 
do MERCOSUL apresentada, de restruturação do processo, de forma 
a fazer com que aconteça a negociação para concluir o eventual 
acordo, precisa ser mais realista, mais pragmática. 

Temos de trabalhar mais com uma ALCA possível , e não insistir na 
agenda, tão abrangente como agora. A proposta do MERCOSUL foi 
objeto de discussão durante uma tarde inteira dos quatro dias de 
negociação. Vários países elogiaram, a maioria criticou. Não se 
esperava que, quando o MERCOSUL apresentasse a proposta pela 
primeira vez, fosse acolhida e fosse objeto de discussão aprofundada. 
A idéia do MERCOSUL era apresentar a proposta. 

Nosso objetivo é ter a proposta discutida em profundidade na 
reunião de Vice-Ministros em Trinidad e Tobago. E que seja objeto de 
decisão final pelos Ministros, na reunião ministerial de Miami, que se 
realizará em novembro. Esperamos que, a partir daí, o processo da 
negociação da ALCA seja outro. Não só o MERCOSUL quer 
mudança, reformatamento da negociação, como outros 30 países 
envolvidos. Por que o Brasil apresentou proposta de reestruturação? 
Porque o processo estava desequilibrado. O Brasil , com nossa 
importância econômica, com as indústrias que possui , com a 
competitividade e o potencial de crescimento, não tem como ignorar a 
importância do mercado americano, aberto para outros países, mas 
fechado para o nosso. 

Por infeliz coincidência, a tarifa média americana imposta para os 15 
produtos principais de exportação para o mundo é de 45%, enquanto 
nossa tarifa média imposta para os 15 produtos de exportação é de 
14%, o que equivale à nossa tarifa média em geral. Há simetria, 
equilíbrio maior, tratamento mais justo das nossas tarifas quanto aos 
produtos americanos e vice-versa. Não há como abrir e liberalizar o 
mercado americano. 
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Não temos muito potencial de crescimento comercial dentro do 

MERCOSUL, a menos que haja um "boom" econômico na Argentina e 
nos demais países do MERCOSUL. Nossas exportações deverão 
crescer para os grandes mercados, que são os Estados Unidos e a 
União Européia. Nossos produtos são mais sensíveis para o mercado 
americano. Nosso suco de laranja tem tarifa de 55°o "ad valerem", que 
é muito maior que nossa tarifa média de 14~o. Nossa carne não entra 
no mercado americano porque, supostamente, tem aftosa, mas entra 
no mercado europeu. Existem restrições, subsídios agrícolas, 80 
bilhões de subsídios agrícolas até 201 O. 

Perdemos esperança de conseguir maior abertura. A liberalização 
completa do mercado americano, a essa altura, é impossível. A única 
maneira de termos maior acesso ao mercado americano seria por 
meio de negociação comercial com os Estados Unidos. A ALCA para 
áreas prioritárias como a agricultura, as investigações arbitrárias 
injustas em matéria de "antidumping", de direitos compensatórios, de 
salvaguardas, afeta nossas exportações de aço para os Estados 
Unidos. 

Essas áreas prioritárias para o Brasil não têm sido objeto de 
flexibilidade por parte dos Estados Unidos, a ponto de defenderem 
que subsídios agrícolas e "antidumping" devem ser tratados no âmbito 
da OMC. Apesar de constarem da agenda, não podem ser incluídos 
na negociação da ALCA. 

Existe enorme pressão para que avancemos nas áreas para as 
quais não somos demandantes - e sim eles -, como serviços e 
investimentos, que foram citados como área sensível e complexa. Isso 
é verdadeiro. A proposta apresentada pelos americanos para a área 
de telecomunicações na ALCA, em Puebla, durante as negociações 
sobre investimentos, dizia que faríamos, por exemplo, ligação 
telefônica local de Copacabana para lpanema por meio da ATT, nos 
Estados Unidos, sem interferência de sistema de telefonia brasileiro. 
Além disso, pagaríamos aos Estados Unidos, mandaríamos as 
remessas de pagamentos de telefonemas locais àquele país. Mas a 
delegação brasileira nem sequer comentou ou formulou perguntas 
sobre tal proposta. 

Como nas áreas para as quais não somos demandantes existe 
pressão enorme para avançar, há grande desequilíbrio, diferença 
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entre as áreas nas quais temos interesses, como agricultura e 
"antidumping", e outras, como serviços, investimentos e compras 
governamentais, no processo negociador. Isso significa avanço 
desenfreado, avassalador nas áreas que não desejamos e paralisação 
total naquelas de nosso maior interesse. 

Portanto, não podemos continuar assim, sobretudo agora, na etapa 
final da negociação, em que iniciaremos a discussão das concessões. 
Os Estados Unidos e outros países terão de fazer concessões em 
troca das nossas. Decidimos propor uma reestruturação do processo. 
O MERCOSUL apresentou a sua proposta, denominada três trilhos. 
Por que três trilhos? Dividimos a agenda e o mandato negociador·da 
ALCA, acordado há quatro ou cinco anos, em três caminhos. O 
Ministro Celso Amorim os chamou de três trilhos. O primeiro é a via 
bilateral , a quatro mais um, em que o MERCOSUL negociará com os 
Estados Unidos. Negociaremos, assim, de forma mais objetiva com 
aquele país do que se fôssemos negociar com outros países, cujos 
interesses são totalmente diferentes dos nossos, inclusive menos 
ambiciosos em matéria de comércio. Por meio da negociação bilateral , 
exporemos as nossas reais possibilidades, flexibilidades e pleitos. 
Eles farão o mesmo. Dessa forma. faremos um acordo possível nessa 
área e teremos uma ALCA possível a partir daí, ou seja, discutiremos 
somente o acesso a mercados, não regras e serviços, regras e 
investimentos e compras governamentais. Os dois países poderão 
expor, de forma mais clara, as suas reais possibilidades. Quem sabe 
conseguiremos parcela daquilo que poderíamos desejar da parte do 
mercado americano. Mas um fato é certo: eles terão a correspondente 
parcela, na base absoluta da reciprocidade, daquilo que poderiam 
querer da nossa parte. 

É um esquema mais justo e equilibrado. Os temas mais sensíveis 
para eles, como subsídios agrícolas, apoio doméstico, "antidumping" e 
direitos compensatórios, como já foi determinado pelo TPA, 
autoridade negociadora que o Congresso dá ao Executivo, seriam 
discutidos na OMC, juntamente com as áreas que, para nós, são 
sensíveis e para as quais não somos demandantes, como serviços, 
investimentos e compras. 

Se não querem discutir o que nos interessa, também não 
discutiremos o que lhes interessa . 
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O segundo trilho diz respeito às regras de acesso na ALCA, 

solução de controvérsias, regras de origem, barreiras técnicas -
aspectos mais simples. O terceiro trilho se refere aos temas da OMC. 

Portanto, com essa proposta, pretende-se que haja negociação do 
que for possível , sobretudo de forma equilibrada até janeiro de 2005. 
O que pudermos conseguir, será ótimo. O que não conseguirmos, fica 
para a OMC. Uma coisa é certa: se não alcançarmos o que queremos, 
também não conseguirão tudo o que almejam. Esse ponto é 
importante, a proposta feita pelo MERCOSUL, por iniciativa do Brasil , 
mudará a feição e o formato do processo negociador. Muito obrigado. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates. 

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. 
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 sua intervenção, sendo 
garantido o mesmo tempo para as respostas. 

Debates 
O Sr. Hélcio Braga- Comércio comercializa produtos resultantes de 

trabalho. A palavra trabalho vem de "tripalium", que na Roma antiga 
era um instrumento de tortura. Marx dizia que trabalho é "obus", 
transformação. Então, se transformamos as coisas, isso é ato 
humano. Seria possível pensar na integração, dentro do modelo da 
ALCA, num país com população estimada em 170 milhões de 
habitantes, sendo 20% de analfabetos? Seria possível integrar 
população com essa característica, num país produtor de avião com 
velocidade próxima ou superior à do som? O Brasil tem grande 
população de analfabetos; mas, por outro lado, possui capacidade 
para extrair petróleo em altas profundidades. 

Em 1973, quando aconteceu o baque do petróleo, dizia-se que no 
Brasil não havia petróleo e que, portanto, estaria acabado. Depois, 
descobriu-se que no Brasil havia muito petróleo. Convivemos com 
essas contradições. Precisamos de garantias, e só agora foi garantida 
a universalização do ensino fundamental para as crianças. Temos o 
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É necessário pensar essa questão. A formação das pessoas que 
trabalharão é fundamental para garantir nossa segurança no processo 
de relação internacional. Gostaria de ouvir a reflexão dos expositores. 

O Sr. Paulo Lavigne - A grande questão que o senhor aborda é a 
simetria entre os Estados que de fato negociam neste momento. 
Certamente os Estados têm proposta para isso, dentro da agenda de 
serviços, que é a transformação da educação, que para nós é um 
direito, uma "commodity'' como outra qualquer. Não me parece que 
devemos aceitar isso. 

O argumento que tentei construir ao longo da minha exposição é de 
que essa simetria tem de ser contra-arrestada, do ponto de vista 
brasileiro, por uma série de acordos em torno da ALCA, seja dentro 
das Américas ou fora, para tentar fortalecer a simetria a que se refere. 
Só assim, conseguiremos eventualmente dizer não à ALCA ou nos 
retirarmos do processo de negociação. 

Hoje o problema é que boa parte das nossas exportações está · 
pendurada ou relacionada às Américas. E se dissermos não à ALCA, 
ou nos retirarmos, na eventualidade da ALCA deixar de ser projeto e 
se transformar em realidade ficaremos numa situação comercial 
extremamente difícil dentro das Américas. O nosso ponto é a tentativa 
de reforço das relações comerciais, seja na América do Sul ou com 
outras regiões do planeta, para que tenhamos condição de enfrentar o 
processo de negociação da ALCA, caso não permaneça nos três 
trilhos que o MERCOSUL propõe, mas nos trilhos anteriores. 

A Sra. Dirlene Marques - Acredito que essa questão é fundamental. 
Pelo que foi dito aqui, percebemos que há duas linhas de 
pensamento. A nossa não é essa que acabou de ser exposta. 

Esse é um dos pontos mais importantes para mostrar a existência 
da simetria entre o nível de desenvolvimento de cada país. As 
condições que cada um possui para viabilizar uma concorrência, 
chamada de livre concorrência, mostra a inviabilidade nesse nível de 
se organizar qualquer forma de integração nos moldes apresentados. 

Lembro que a União Européia, para viabilizar sua integração, 
primeiro fez investimentos em países com um menor nível de 
desenvolvimento como Grécia, Espanha e Portugal, para depois 
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viabilizar o mínimo de integração. Não é isso que está acontecendo 
na ALCA, que não possui projeto de integração e de liberdade 
comercial. 

Considerei interessante o pronunciamento do Ministro, pois, ao 
mesmo tempo em que se mostrou surpreso com as intervenções da 
tarde, boa parte de sua fala mostrou a inviabilidade da existência 
desse projeto. 

A forma de fazer o enfrentamento a essa questão é diferenciada. 
Mostraram-se os absurdos existentes na negociação e como os 
Estados se relacionam com a questão. A relação das megaempresas 
americanas com as pequenas e microempresas brasileiras não ·é de 
livre negociação; isso é ficção. Como existem questões que atacam a 
soberania, somente com a mudança do modelo brasileiro 
viabilizaríamos outra forma de relação. 

O Sr. Presidente - Há três questões dirigidas ao Prof. Plínio. Pedro 
Antônio , do Sindicato dos Economistas de Minas Gerais: "Pode-se 
dizer que a ALCA acentua o tipo de desenvolvimento desigual e 
combinado, ratificado pelo nacionalismo pretensamente moderno de 
parte das elites brasileiras?". 

Mateus Cotta Ribeiro, aluno do Departamento de Geografia da PUC: 
"Quais seriam os meios efetivos de dizer "não" à ALCA, sabendo que 
o Estado, cada vez mais, perde força para o mercado, composto, em 
grande parte, pelos chamados "amigos da ALCA?". 

François Marie, da Pastoral do Mundo do Trabalho: "Ao se referir à 
afirmação de outro modelo, será que conhece um lugar onde, até 
agora, outro modelo conseguiu tirar o povo da miséria, apesar do 
crescimento demográfico de 50% em 25 anos, como aconteceu no 
Brasil entre 1978 e 2003? Mesmo criticando o neoliberalismo, vi vários 
países como Espanha e Portugal diminuírem drasticamente a miséria 
sem rejeitar drasticamente o neoliberalismo, mas abaixando a taxa de 
crescimento demográfico.". 

O Sr. Plínio de Arruda Sampaio Filho - Não somos contra o modo de 
negociação, mas contra a ALCA. Segundo o Ministro, quando a coisa 
aperta na ALCA, pulamos para a OMC. O liberalismo é antagônico 
com a educação do povo brasileiro. O representante norte-americano 
na OMC diz que, basicamente, esse processo de liberalização não 
cessará até que os estrangeiros - nós - finalmente pensem, ajam e 
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comprem como os americanos. Portanto, a ALCA e a liberalização, 
que ferem nossa identidade cultural , são contra nós. Não é para 
educar, e sim para explorar. 

A ALCA muda a qualidade da reversão neocolonial. O Brasil é 
subdesenvolvido. Apesar do enorme sacrifício social e da tremenda 
racionalidade, durante algum tempo, o Brasil conseguiu compatibilizar 
subdesenvolvimento e formação da Nação. 

Essa compatibilidade não é mais possível. Isso é o que diz Celso 
Furtado no livro "Brasil , a construção interrompida". O que é a ALCA? 
É um recuo na formação do Brasil. Não discutiremos se há ALCA boa 
ou ruim, porque a melhor é péssima para o País. 

Elogio a postura do novo Governo e do ltamaraty de vir ao debate. 
Esse é um avanço tão importante que o Ministro diz estar surpreso em 
escutar essas críticas. Dez milhões de brasileiros votaram pelo 
plebiscito da ALCA e realizaram críticas do mesmo teor, por meio de 
discussões em todos os confins do País. Porém, os técnicos lá de 
cima não escutaram. Por isso, pedimos outro plebiscito, mas que seja 
oficial. 

A segunda questão diz que temos meios efetivos de dizer não. Isso 
é importante. Por isso, este debate é rico . Parabenizo o Deputado 
Adelmo Carneiro Leão pela convocação deste debate. Debateremos 
em todos os lugares. Nação, no capitalismo, não é para quem quer, 
mas para quem pode. Por isso, são pouquíssimas. Se quisermos dizer 
não, teremos de nos afirmar. Diz o Hino Brasileiro: "Ou viver na Pátria 
livre ou morrer pelo Brasil". A hora é agora, porque depois não haverá 
mais Brasil. Então, o que quer dizer "não"? Construir correlação de 
forças , movimento de opinião pública que mude o eixo das políticas no 
Brasil. Hoje nos organizamos para modernizar os padrões de 
consumo, ou seja, padrão de acumulação que exige concentração 
crescente de renda e desnacionalização crescente da economia 
brasileira, para gerar superávits comerciais, fiscais e grandes 
negócios para o capital como é a reforma da previdência. 

Pensem dois minutos! São interesses estranhos aos brasileiros. 
Além disso, é uma economia colonial , não é para o Brasil , mas para 
os outros. Temos de ter forças para saber o que queremos e de pagar 
o preço de chegar onde queremos. Isso envolve luta. Não há outra 
saída nem modelo mágico. 
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Se há outro modelo, devemos refletir sobre ele. O ponto de 

partida da reflexão é quebrarmos a blindagem mental. Claro que há 
inúmeros, milhares de modelos. Darei dois exemplos opostos. O 
primeiro é a China, que tem certo problema populacional ; o segundo é 
Cuba. Dizem que Cuba é um horror, pois possui blindagem mental, e 
ninguém mais pode pensar. Quer dizer, só se trabalha por 
estigmatização. Logo, são bloqueios mentais. No IDHU, divulgado 
pela ONU, Cuba está catalogada na faixa dos países em alto 
desenvolvimento humano e o Brasil em baixo desenvolvimento 
humano. Cuba é uma ilha primitiva economicamente e o Brasil é um 
país subdesenvolvido, mas sofisticado economicamente. O nosso 
problema não é o baixo grau de desenvolvimento das forças 
produtivas, mas o colonialismo cultural e a desigualdade social. 

Obviamente, há outras possibilidades. Porém, para isso, precisamos 
quebrar os bloqueios e ousar pensar fora dos parâmetros impostos 
pelo neoliberalismo. 

O Sr. Presidente - A Presidência direcionará as perguntas 
formuladas ao Ministro. 

Sr. Ministro, o Humberto Santos, da Secretaria da Fazenda, 
pergunta: "Por que o Brasil não estabelece um mercado amplo com a 
Comunidade Européia em vez da ALCA ?" Jean Santos Otonido, do 
PT, pergunta: "Por qual motivo ainda continuamos as negociações 
com a ALCA já que todos os brasileiros são contra?" Outra pergunta, 
sem identificação: "Como ficarão os acordos firmados na Organização 
Mundial do Comércio diante da liberalização do comércio nas 
Américas tal como pretende a ALCA ?" 

O Ministro Régis Arslanian - Obrigado, Deputado. Com relação à 
primeira pergunta sobre por que não se negocia com a União 
Européia, devo dizer que o MERCOSUL já está em negociação com a 
União Européia. Já estamos negociando, já tivemos duas reuniões 
ministeriais, vamos ter, até o final do ano, mais uma reunião de alto 
nível e uma reunião ministerial. Já fizemos ofertas de parte a parte em 
matéria de bens, de serviços e investimentos. Os europeus são 
menos ambiciosos que os americanos em matéria de serviços e em 
matéria de investimentos, mas não menos protecionistas, talvez mais 
que os americanos, em matéria de agricultura. Há um preconceito 
muito maior com relação à ALCA do que com relação à União 
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Européia; quando a União Européia pode ser e é ainda muito mais 
protecionista que os Estados Unidos. Qualquer negociação agrícola 
com a União Européia será tão difícil quanto o é com os Estados 
Unidos, senão mais difícil. Estamos num processo de negociação 
menos adiantado, na medida em que começamos há pouco tempo, 
um ano ou um ano e meio atrás, a partir de uma reunião ministerial do 
Rio de Janeiro, mas não há dúvida de que, se não houver uma 
reformulação completa, uma renovação da proposta da União 
Européia com relação à agricultura, sobretudo à luz de uma suposta 
reforma da política agrícola comum que fizeram recentemente, não 
haverá também negociação com a União Européia. Não poderá haver 
porque não haverá contrapartida que possamos dar para algo que não 
vão nos dar, que é a agricultura. 

O segundo ponto, por que não saímos da ALCA, vou juntar aí um 
pouco do meu comentário final. Tenho que explicar um pouco o 
porquê da minha surpresa. Como Brasil , não podemos nos comparar 
com o Panamá e outros países que são, da mesma forma, 
participantes desse projeto da ALCA, mas que têm interesses 
totalmente diferentes dos nossos. Nosso tamanho territorial, nossa 
população, nossa economia sofisticada, como disse o Prof. Plínio, 
tudo tem que nos levar a ver uma negociação com os Estado Unidos, 
a União Européia, a Índia ou a África do Sul em condições 
equiparadas. Não temos porque subestimar nossa capacidade 
negociadora, se é que temos uma capacidade econômica e social 
menor que a deles. Temos o direito de negociar em condições iguais. 
É esse o segredo de tudo. Todos dizem que a ALCA é isso, é aquilo, 
que não nos traz benefício, que só temos a perder. Mas a ALCA ainda 
não existe. É apenas um projeto. Dependerá daquilo que negociarmos 
com os Estados Unidos e demais países. Se negociarmos bem a 
ALCA, e a proposta dos três trilhos é uma tentativa de conseguir uma 
melhor negociação, se conseguirmos uma boa negociação, ainda que 
a partir de uma agenda menos ambiciosa, poderemos ter benefícios e 
tirar vantagens da ALCA, vantagens na área comercial. A partir do 
momento em que fizemos a proposta do quatro mais um, do primeiro 
trilho que expliquei , falamos apenas de acesso a mercado, tarifas. 

Não vamos falar mais de regras, porque ficou fora da época. Isso já 
é uma tentativa de fazer com que a ALCA possa se moldar aos 
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nossos interesses. Podemos tirar vantagens dessa situação. Só 
porque somos parceiros mais fracos em comparação com os Estados 
Unidos não podemos subestimar nossa capacidade de negociação. 
Temos que tomar consciência de que se negociarmos bem com os 
amencanos vamos levar vantagem. Temos que colocar isso à prova. 

Não podemos sair desse projeto sem saber se podemos levar 
vantagem. Chegamos no ponto crucial da negociação, na etapa final. 
O ltamaraty e o Governo do Presidente Lula perceberam que do jeito 
que está não dá para continuar. Mudamos. E vamos mudar as regras 
do jogo. Estamos fazendo isso. Não podemos subestimar a nossa 
capacidade de conseguir vantagem com esse projeto. 

Com relação à ambigüidade ou contradição porque, de um lado, 
estaríamos fortalecendo o MERCOSUL e, por outro lado, buscando 
um acordo de livre comércio pelo menos no contexto da ALCA, uma 
coisa não tem muito a ver com a outra. O MERCOSUL é um projeto 
de integração, estratégico, político. Temos parceria estratégica com os 
nossos vizinhos do MERCOSUL. Apesar das turbulências econômicas 
e financeiras, queremos fortalecer o MERCOSUL. Para isso, 
precisamos ter coesão e unidade do MERCOSUL. Estamos ampliando 
o MERCOSUL na América do Sul. Temos um acordo em vista com o 
Peru e outro com a comunidade andina. 

Não vamos ampliar o MERCOSUL para incorporar os Estados 
Unidos nem aceitaremos que os Estados Unidos ampliem ou 
estendam o NAFTA para o MERCOSUL, para o Brasil. A ALCA é um 
acordo de livre comércio, e assim queremos que seja, isto é, que não 
tenha nada a ver com a soberania, com o Amazonas. Queremos que 
apenas signifique uma ampliação do mercado americano para os 
produtos brasileiros que são vitais para nós, como os siderúrgicos, 
têxteis, calçados, suco de laranja, açúcar, os quais, no mercado 
americano, têm quota menor que a da República Dominicana. 

Não podemos dizer não à ALCA. Temos que pelo menos tentar 
maior acesso. Não podemos ignorar a importância do mercado 
americano para o Brasil. Temos que tentar ampliar os nossos 
mercados, porque temos uma indústria importante que precisa 
exportar mais. Quanto mais o País exportar melhor para a nossa 
economia. É uma possibilidade; uma opção. Estamos tentando a 
opção da ALCA possível. Muito obrigado. 
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O Sr. Edi Barbosa- Boa-tarde a todos. Sou uma das pessoas que 
participa dessa coleta de assinaturas em prol da realização de um 
plebiscito, no ano que vem, para que a sociedade brasileira possa 
opinar, depois de amplo debate, sobre a continuação ou não do Brasil 
nas negociações da ALCA. 

Temos visitado escolas, universidades e cidades do interior de 
Minas Gerais para realizar esse debate. Estamos fazendo a 
campanha pelo não, para que a população brasileira possa decidir 
soberanamente pela retirada do País dessa negociação, seguindo a 
linha dos argumentos da Dirlene e do Plínio, segundo os quais não é 
possível boa negociação na ALCA. Todos os termos foram muito bem 
colocados pelos dois companheiros. 

Teremos de fazer esse debate na sociedade brasileira, 
internamente. Trata-se de disputa de classes, pois estão sendo 
jogados vários interesses de classes. Posiciono-me, por enquanto, ao 
lado do elo mais fraco. O debate está difícil , e, até agora, temos visto 
que quem está jogando favorável à ALCA está jogando pesado. Fico 
um pouco desapontado com a posição do Governo Federal , apesar de 
ter avançado nas negociações internacionais em relação ao Governo 
passado. No entanto, essa posição, desculpe-me a palavra, "ferrará" o 
Brasil. 

Em relação à participação popular no processo de negociação da 
ALCA, tendo em vista o Ministro ter dito que essa participação está 
aberta, considero-a minimamente questionável, pois a ALCA foi 
proposta desde 1994, e apenas muito recentemente essa discussão 
foi divulgada pela imprensa e por documentos oficiais públicos. Além 
disso, o plebiscito e este debate foram propostas resultantes, 
fundamentalmente, de processo organizado pela própria sociedade 
civil. Somente a partir da metade do ano passado, quando estava em 
efervescência o plebiscito, essa questão começou a ser divulgada 
pela mídia. Então, inúmeros setores da sociedade começaram a se 
posicionar, pois antes não tinham conhecimento sobre assuntos 
relativos à ALCA. Não há canais de participação legítima dos 
trabalhadores nesse processo de negociação. 

Além disso, a blindagem institucional criada em torno do Estado 
brasileiro, como denunciou Plínio, trava a democracia. Chico de 
Oliveira, outro grande intelectual que merece ser citado neste debate, 
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tem escrito bastante sobre o assunto, denunciando esse caráter 
não democrático do Estado brasileiro a partir das reformas neoliberais. 
Diz ainda que, para se pensar em democracia neste País e em 
participação popular nessas vias de negociação, tem de se pensar 
nas relações do Estado. 

Não quero ser apenas consumidor. Estou na universidade, e querem 
privatizar a educação. Essa é a proposta da OMC. Terminarei meu 
curso pagando pela educação. Quero continuar estudando em escola 
pública e que outras pessoas tenham acesso também à educação 
pública superior no Brasil. Não apenas superior, mas em todos os 
níveis. 

Há, portanto, problemas muito sérios a serem enfrentados. Vivemos 
em uma democracia não legítima do ponto de vista da 
representatividade, pois, antes de tudo, pensa-se em consumidores, 
não em cidadãos. Reafirmo meu direito de cidadão, de querer 
participar, de intervir nesse debate e de querer que a população 
brasileira como um todo participe dele. Como afirmamos, o plebiscito 
seria canal legítimo de participação, desde que fossem abertos os 
canais de comunicação de que dispomos, para que todos possam se 
posicionar em relação ao assunto. Muito obrigado. 

A Sra. Dirlene Marques - Edi acabou de dizer sobre a discussão da 
democracia. É fundamental que este Governo tenha abertura 
democrática, chamando a sociedade ao debate, de forma a possibilitar 
o plebiscito. No ano passado, essa questão foi discutida pela 
sociedade civil. Fizemos o plebiscito e obtivemos 1 O milhões de votos; 
em Minas, 1 milhão e 300 mil votos. Gostaria muito que o Ministro 
pudesse também ser porta-voz junto ao Governo, levando essa nossa 
reivindicação, essa nossa luta, que é democrática. O Governo pode 
ouvi-la e efetivamente ouvir a sociedade, já que o Ministro disse estar 
havendo maior participação este ano, sobretudo com a entrada dos 
parlamentares, o que é ótimo. Porém, no ano passado, 1 O milhões de 
pessoas votaram e não foram ouvidas. 

Este ano, com o novo Governo, esperamos que o Ministro possa ser 
o nosso porta-voz e estimular o debate. 

Outra questão importante é que o Ministro falou várias vezes que 
não dá para dizer não à ALCA porque não sabemos o que será, está 
em discussão e poderá ser outra coisa. Mas temos um referencial 
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muito importante. Sabemos que não será muito diferente do 
NAFTA. Talvez o Ministro ache que os Estados Unidos possam fazer 
um acordo dentro do NAFTA e outro muito melhor com o restante da 
América Latina. Como acreditamos em história da carochinha. essa 
poderá ser uma dessas histórias. Quem sabe os Estados Unidos 
estejam pensando num capitalismo mais solidário, mais humanitário, 
que possa levar a uma integração? Com o Canadá e o México não 
está sendo assim. Todos nós, que estamos nessa campanha, 
acreditamos, e isso já foi dito, que a ALCA tem como referencial o 
NAFTA. Poderá chegar onde está o NAFTA. Não será melhor do que 
as negociações vigentes, senão México e Canadá vão querer também 
as mesmas condições abertas à América Latina. Já temos um 
referencial do que seja a proposta estratégica colocada para toda a 
América Latina, do que sejam o NAFTA e o acordo feito com o Chile, 
que não se diferenciam em termos substanciais. A ALCA, então, não é 
algo absolutamente desconhecido, mas algo que tem essa referência. 
Fiz somente um comentário sobre as questões levantadas pelo 
Ministro. Fica esse apelo. Acho que todos votaram neste Governo. 
Nós, que fizemos a campanha contra a ALCA, fizemos campanha 
para a eleição do Lula. Gostaríamos que houvesse uma proposta 
democrática para abrir esse plebiscito e que o Ministro fosse nosso 
porta-voz. 

O Deputado Rogério Correia - Ministro, há outra opção? Colocou-se 
que a opção do Governo é participar, nos debates sobre a ALCA, com 
a posição que V. Exa. já colocou. Essa já é a opção do Governo 
brasileiro, que assim vem agindo. É muito reclamado que o próprio 
povo brasileiro possa dar a palavra final. É possível ao Governo 
brasileiro submeter qualquer tipo de acordo a ser firmado na ALCA a 
plebiscito, como uma espécie de "referendum" do que foi discutido? 

O Sr. Plínio de Arruda Sampaio Filho - Escutei o Samuel Pinheiro 
Guimarães falando isso, rebatendo a idéia de que não podemos ser 
contra a ALCA porque nem existe. Falou: "É mais ou menos imaginar 
a situação do cara que vai brigar com o Mike Tyson e diz: 'Está certo . 
No primeiro 'round', estou perdendo, mas, no décimo, vou arrebentá-
lo'". A idéia é que, na negociação, vamos torcendo essa proposta até 
que fique boa para nós. 

O Ministro Régis Arslanian - Primeiro vou responder à Dirlene. Em 
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relação ao NAFTA, ao contrário do que disse, estamos longe dos 
Estados Unidos e perto de Deus. Primeiro, não somos o México para 
termos uma fronteira com os Estados Unidos. Segundo, temos o 
modelo do NAFTA, inaceitável para nós. Nossas embaixadas no 
México e em Washington já fizeram um estudo exaustivo sobre cada 
área negociada dentro do NAFTA. 

Se os Estados Unidos pretendem firmar um acordo NAFTA "plus", 
ou mesmo com base no NAFTA, não conseguirão. Não desejamos 
uma negociação abrangente, envolvendo regras e disciplinamentos 
em assuntos delicados e sensíveis para nós. O modelo NAFTA não 
presta para nós, não nos convém e não nos convirá nunca. Não 
podemos firmar um acordo com os Estados Unidos como fez o Chile, 
porque os nossos interesses são diferentes. A pauta exportadora, a 
estrutura industrial , os interesses econômicos e a política industrial do 
Chile são absolutamente diferentes dos nossos. Mencionou-se a 
questão das maquiladoras. Não temos isso, a nossa estrutura 
industrial é absolutamente diferente. Portanto, não há razão para 
aceitarmos o modelo NAFTA. 

Há um projeto sobre o plebiscito para a ALCA, do Saturnino Braga, 
que já está no Congresso para análise. Se o Congresso decidir 
convocar um plebiscito para saber a opinião da população brasileira 
sobre a validade ou não da ALCA, o Executivo não poderá se opor. 
Não há razão para irmos contra uma posição do Congresso. 

A Sra. Dirlene Marques - Sabemos que o Executivo tem força no 
Congresso, pois tem determinado as votações nessa Casa. Como 
participante do Executivo, gostaríamos que interferisse, possibilitando 
esse projeto. 

O Ministro Régis Arslanian - Se houver decisão do Congresso, não 
haverá como o Executivo se opor, pois seria irresponsabilidade. Se 
houver maioria no Congresso a favor do plebiscito, não haverá razão 
para o Executivo se opor. Não sei qual seria o resultado final de um 
plebiscito e não vejo o Executivo se opondo a uma decisão do 
Congresso. 

São realmente o Mike Tyson, e nós, o Popó ou menos ainda. Mas 
tentaremos vencê-los ou tirar vantagem na luta por meio da 
habilidade, da diplomacia e da negociação. O Mike Tyson tem 
interesses no Popó, da mesma forma como este tem interesse no 
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Mike Tyson. Então, temos de conversar. Quem sabe as forças 
ficam equiparadas? Essa é a tese simplista do Prof. Plínio. Isso é 
muito certo. Temos de conversar com o Mike Tyson, e não, brigar. 
Podemos tirar alguma vantagem nessa conversa. Existe algo inédito: 
uma consciência e uma convicção de que o Mike Tyson só levará 
vantagem se levarmos também, correspondentemente e na mesma 
dimensão. Não lhes daremos nada além do que nos darão. Temos de 
acreditar na negociação brasileira. A ALCA imaginada, figurada e 
ilustrada pode assustar, mas - quem sabe? - poderá nos proporcionar 
alguma vantagem. Não estou querendo dizer que sairemos da ALCA 
nem que assinaremos o acordo. No final destes 16 meses, poderemos 
chegar à conclusão de que não há esperanças de um acordo com os 
Estados Unidos ou com os outros países do hemisfério. 

O Deputado Rogério Correia - Há a possibilidade de submetermos o 
acordo da ALCA a um plebiscito? 

O Ministro Régis Arslanian - É uma possibilidade, se o Congresso 
decidir assim. O acordo terá de ser referendado pelo Congresso 
Nacional, como todos os outros subscritos pelo Governo brasileiro, 
pelo Executivo ou pelo ltamaraty, como o do Uruguai, que constituiu a 
OMC. Estarei sempre à disposição de vocês. Obrigado. 

O Sr. Plínio de Arruda Sampaio Filho - Peço ao senhor para 
encaminhar a um grande, Samuel Pinheiro Guimarães, a reivindicação 
de que, nas negociações da ALCA, também haja um representante da 
campanha da ALCA, que, afinal de contas, mobilizou 10 milhões de 
brasileiros. Predomina, na campanha, grande ignorância em relação 
ao que está sendo feito pelo Governo. O Samuel foi nosso maior 
soldado. 

O Ministro Régis Arslanian - Convido-o oficialmente a participar das 
reuniões preparatórias para as negociações da ALCA. Peço ao senhor 
que me telefone e me passe o nome e endereço dele, para, a partir de 
agora, convidá-lo a participar de todas as reuniões preparatórias 
técnicas de todos os grupos de negociação da ALCA. 

O Sr. Plínio de Arruda Sampaio Filho - Agradecemos muito. 
O Sr. Felipe - Boa tarde. Também fazemos parte da campanha 

contra a ALCA. Não precisamos mais falar sobre as conseqüências da 
ALCA, sobre como afetará o emprego e a educação. A ALCA é 
produto da conjuntura em que se encontram os Estados Unidos, ou 

L------0---------l 



329 
seja, de sua necessidade de sair da crise. 

As negociações têm a ver com a posição do Governo e de quem as 
defende, ao contrário do que o povo expôs no plebiscito, no ano 
passado. Pergunto à Mesa: a negociação é soberana para quem? É 
importante frisar que o Brasil é produtor de 50% do suco de laranja, 
em nível mundial. Acontece, porém, que os brasileiros consomem 
apenas 1% da produção mundial de suco de laranja. Em vez de 
preocupar-se em exportar mais, em negociar de forma a permitir a 
entrada de mais suco de laranja nos Estados Unidos, o Governo 
brasileiro deveria preocupar-se em oferecer mais suco de laranja às 
crianças brasileiras. Ou, em vez disso, seria melhor aumentar o lucro 
dos grandes empresários brasileiros ou das multinacionais? Cinqüenta 
e cinco por cento das exportações são das multinacionais instaladas 
no Brasil. Logo, isso vai beneficiar o empresariado ou as 
multinacionais estabelecidas aqui. Foi o que aconteceu no 
MERCOSUL, que trouxe mais desemprego em países como a 
Argentina e o Paraguai, não gerou mais contratações e não 
proporcionou aumento dos salários dos trabalhadores. E, mesmo 
quando traz algum benefício, proporciona mais lucros aos capitalistas. 

A posição de referendo não é válida para nós. Basta lembrar o 
último ataque aos trabalhadores, com a reforma da Previdência. Os 
supostos representantes do povo brasileiro aprovaram, com uma 
minoria votando contra, o desmonte da Previdência pública. Essa 
questão tem a ver com outro plano. A ALCA faz parte do plano do 
Governo para pagamento da dívida externa, também já negado pelo 
povo brasileiro; para as reformas previdenciária e tributária , a lei de 
falências, etc. Essa situação deve-se a compromissos assumidos pelo 
Governo Lula e defendidos por Ministros burgueses, do latifúndio, que 
não querem a reforma agrária. 

Já que existe uma ruptura com as necessidades do povo, já que os 
que hoje defendem a bandeira dos trabalhadores - Babá, Heloísa 
Helena, Luciana Genro- estão ameaçados de serem expulsos do PT, 
há necessidade de a esquerda se reagrupar para discutir um novo 
projeto político de construção de um partido de esquerda que seja 
uma alternativa de luta revolucionária socialista, uma alternativa para 
os trabalhadores, visto que hoje a atuação do Governo está indo em 
outra direção. 
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O Sr. Plínio de Arruda Sampaio Filho - O companheiro colocou 

questões imensas e importantes, mas, pelo que parece, foge um 
pouco da discussão específica da ALCA. Devemos ter uma posição 
unificada, clara e firme sobre a questão da ALCA. As questões 
levantadas pelo colega são importantes, e devemos debatê-las. mas 
me restringirei à ALCA, só para podermos fazer seu debate, que é tão 
importante. Se conseguirmos unidade no tema da ALCA, já será um 
bom caminho para, depois, fazermos a segunda discussão, que 
também é necessária. 

O Sr. Presidente (Deputado Chico Simões) - Com a palavra, o Sr. 
Rodrigo dos Santos, do Diretório Acadêmico de Física da 
Universidade Federal de Minas Gerais. 

O Sr. Rodrigo dos Santos - Primeiramente, quero saudar a todos. 
Infelizmente, muitos da Mesa já se foram. Antes de fazer minha 
pergunta, desejo fazer algumas ponderações. 

Fez-se aqui uma discussão sobre o pragmatismo, que, infelizmente, 
muitos setores vêm defendendo, dentro da universidade pública, na 
sociedade em geral. O pragmatismo, na década de 90, levou-nos à · 
ótica do pensamento único de que não existia alternativa ao 
pensamento neoliberal. Todos deviam filiar-se a esse pensamento e 
aplicar as políticas neoliberais na América Latina, em todos os países, 
digamos, periféricos. E essa lógica do pensamento único do 
pragmatismo condenou-nos à passividade, a abaixar a cabeça diante 
da dinâmica imposta pelos grandes oligopólios internacionais, pelos 
grandes conglomerados do mundo. 

Em relação à questão da ALCA, não existe queda-de-braço entre 
nosso suco de laranja e os microprocessadores da Microsoft nem 
entre nossa indústria do aço e a de alta tecnologia dos Estados 
Unidos. Esse debate a respeito de se construir uma nova ALCA 
mostra uma grande utopia daqueles que pensam ser os mais 
pragmáticos. Estou entre aqueles, e gostaria que muitos também 
estivessem, que ocupam as fileiras dos utópicos, que acreditam que 
um outro mundo é possível. Não me encontro nas fileiras daqueles 
que acreditam que o pragmatismo é tudo, que acreditam que uma 
nova ALCA é possível. 

Minha pergunta direciono ao Prof. Plínio. Gostaria que falasse sobre 
o reflexo da ALCA na educação, em sua mercantilização, sobre o 
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último acordo da OMC, de transformar a educação em mercadoria. 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Carlos Andrada) - Com a 
palavra, o Prof. Plínio. 

O Sr. Plínio de Arruda Sampaio Filho - Como disse o Ministro, não 
existe um acordo, porque ele não está pronto. Pelo que entendi, o 
Governo brasileiro está saindo da ALCA "a la mineira". Com o Reitor 
Aluísio Pimenta, aprendi esta frase: "Nem tão rápido que pareça 
covardia nem tão devagar que pareça provocação". 

Se for isso mesmo, a ALCA que está sendo proposta não tem nada 
a ver com a ALCA. Então não é mais a ALCA, foi mágica. Viramos a 
ALCA sem ninguém perceber. Tenho dúvidas. Quem está enganando 
quem? Estamos enganando o Bush ou ele nos está enganando? 
Prefiro desconfiar, porque é mais prudente. 

Quanto à educação, pelo que o Ministro disse, está fora da 
negociação da ALCA. Qual o sentido do capital? É de privatização da 
educação, porque é um grande negócio. O capital procura negócio e , 
por isso, começa a atacar serviços, já que a saúde e a educação, 
juntamente com a previdência e a água, são dois imensos negócios. 
Querem que pensemos, ajamos e consumamos como eles, ou seja, 
querem nosso fim. 

Diz José Marti: "Conocer es resolver''. Conhecer é resolver. Temos 
de conhecer nossa realidade para resolvê-la. Essa citação tem de ser 
posta em perspectiva histórica. Temos de ver outra citação de como 
os americanos pensam no seu Destino Manifesto, de 1857. Citação de 
Buchanan, Presidente americano: "A expansão dos Estados Unidos 
sobre o continente americano, desde o Ártico até a América do Sul, é 
o destino de nossa raça. Nada poderá detê-la". Quando pensamos em 
nossa educação, temos de pensar nos problemas, nas soluções, 
vencer o colonialismo cultural , pensar o Brasil em função das nossas 
possibilidades e necessidades. Essa é, em suma, a lição de Celso 
Furtado. 

O Sr. Naman Seppe de Calais - Prof. Plínio, no século XIX, no que 
se refere a política imperialista - Europa e continente americano -
surgiram propostas, como no caso da Doutrina Monroe e do Big Stick. 
O processo em curso está remontando a esses ideais propostos, com 
a diferença básica e única de que estamos no século XXI? 

O Sr. Plínio de Arruda Sampaio Filho - O que há na organização do 
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mundo? Há um mundo assimétrico. Prevalece claramente, nos 
países centrais, uma lógica de império. Esse é o conflito entre Estados 
Unidos, Comunidade Econômica Européia e Japão. Nesse conflito, 
destacam-se os Estados Unidos, que têm poder quase absoluto e 
incontido. 

Se há império no centro, o que há na periferia? Colônia. Mas existe 
uma diferença: no século XIX, o imperialismo chegou junto com a 
formação da nação, permitindo que o nosso continente começasse a 
trajetória de formação da nação. Hoje o imperialismo significa a 
reversão neocolonial não apenas do Brasil, mas também da América 
Latina. O continente passa por situação complicada. É hora e vez do 
Brasil : ou nos afirmamos agora ou perdemos a chance de ser uma 
civilização importante no cenário internacional. 

O Sr. Luís Henrique Cunha - O sub do sub do sub, nome que o 
Presidente Lula deu ao todo poderoso Ministro do Comércio dos 
Estados Unidos, afirmou, no início do ano, que se o Brasil não 
concordasse com a ALCA restaria negociar com os pingüins da 
Antártica, demonstrando como é visto o restante das nações, além da 
determinação da administração americana a respeito dos interesses 
que devem prevalecer em acordos desse tipo. 

Debates como este são salutares e importantes, porque reabrem a 
discussão sobre o imperialismo. Não se trata apenas de acordo de 
livre comércio, ainda que extensivo a uma pauta muito nova para nós, 
como serviços, compras governamentais etc. Há 30 anos foi realizado 
um debate a respeito de nova ordem internacional. Todo o esforço do 
grupo dos 77 para repensar relações econômicas internacionais foi 
sabotado pelo governo americano. No processo foi feita a discussão 
do refinanciamento da dívida externa. Todos os países devedores 
encontraram formas de continuar pagando, apesar do sacrifício da 
população. Depois veio todo aquele arsenal de reestruturação das 
economias pelo FMI , pela OMC, pelo Banco Mundial, além dos 
organismos multilaterais do diretório econômico mundial do grupo do 
G-7, da política de privatização das estatais em áreas estratégicas, 
como telecomunicações, petróleo, saneamento. A cereja do bolo foi o 
acordo comercial para tutelar os projetos nacionais. 

Este debate está colocando em pauta a discussão de uma ordem 
econômica interna, ou seja, projetos nacionais visando ao bem-estar 
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da população. Nós, contrários à ALCA, devemos rechaçar a 
afirmação de que o Brasil não teria alternativas, pois o País ficaria 
isolado e a integração é inexorável. Não se trata disso, mas de 
repensar nova ordem econômica. O Brasil não é qualquer país, mas a 
1 oa potência mundial e tem como arregimentar outros grandes países, 
como a África do Sul, Índia, China, Rússia, etc., a fim de repensar 
relações econom1cas internacionais. Caso contrário, seremos 
submetidos à chantagem da administração americana, ou seja, se não 
fizermos o acordo, o comércio se dará com os pingüins. 

O Sr. Presidente - O Sr. Frederico Paiva, da PUC, estudante do 
curso de Relações Internacionais, faz uma consideração, ressaltando 
a seriedade com que o Governo brasileiro tem conduzido as 
negociações sobre o assunto. Afirma que romper com a ALCA, sem 
saber do seu conteúdo final , configuraria grave erro, que isolaria o 
Brasil ; e que isso deveria ser levado em conta por todos os brasileiros. 
Passamos a palavra ao Prof. Plínio de Arruda Sampaio Filho, e 
posteriormente, à Sra. Dirlene Marques. 

O Sr. Plínio de Arruda Sampaio Filho - Comentarei sobre a questão, 
lendo texto de Samuel Pinheiro Guimarães: (-Lê:) 

"Os negociadores são competentes e experientes, não há dúvida. 
Todavia, deram a esses funcionários do Estado a missão impossível 
de negociar esquema de integração assimétrica radical entre a maior 
potência do mundo e um país subdesenvolvido, o Brasil , em grave 
crise. Os negociadores são experientes, mas os que formularam e 
impõem tal objetivo não o são, pois são os mesmos que 
implementaram as políticas econômica e externa que levaram o Brasil 
à situação atual de crise permanente, de subserviência diante das 
agências internacionais, de desarticulação institucional, de corrupção 
em altas esferas, de violência e marginalidade social". 

A Sra. Dirlene Marques - Quando afirmam que a ALCA não está 
definida, vemos que isso não é verdade, a não ser quanto ao aspecto 
aqui enfocado, que, para nós é inédito: de que não é a ALCA que está 
sendo discutida, mas outra coisa. Nesse caso, acho que é hora de o 
Governo brasileiro tornar público que o debate que se trava não é 
sobre a ALCA e que os EUA concordam com isso. Nesses termos, 
tudo é muito surpreendente, quer dizer, os norte-americanos aceitam 
discutir outro aspecto, que não é o projeto desenhado para toda a 
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América Latina, como já ocorre com o NAFTA. 
Não questionamos a seriedade das pessoas, como não 

questionamos a seriedade do Governo FHC. Havia técnicos 
competentes, vinculados ao neoliberalismo - essa era nossa 
discordância. Como ressaltou o Prof. Plínio, a participação de Samuel 
Pinheiro Guimarães foi muito importante na campanha contra a ALCA, 
e hoje é pessoa que está à frente do ltamaraty. 

O problema é o seguinte: que linha o Governo está adotando? 
Queremos essa definição. Tomamos conhecimento de que a 
discussão se refere à ALCA. No último relatório dos negociadores, o 
conteúdo não mudou. Fiz questão de relê-lo, são quase 700 páginas. 
Existem ressalvas que podem, sim, alterar o seu conteúdo. Na linha 
apontada pelo Ministro, não vi essa abordagem. O relatório está 
disponível na Internet. 

Enfim, se outra coisa estiver sendo tratada, gostaria que fosse 
formalizada em público, para que pudéssemos discuti-la e, quem 
sabe, defendê-la junto com o Governo, fazendo pressão contra os 
EUA. Obrigada. 

O Sr. Presidente - Há uma última pergunta que seria melhor 
respondida pelo Ministro. Ele já se ausentou, mas algum dos 
expositores pode comentá-la: "Considerando que a ALCA, 
oficialmente, não possui caráter de supranacionalidade, como o 
MERCOSUL, como será classificada a natureza jurídica das medidas 
e decisões a serem tomadas? Assiste-se à enorme ingerência dos 
EUA na economia e no ordenamento jurídico brasileiros. Como isso 
tem sido enfrentado pelas comissões brasileiras que atuam 
diretamente na elaboração do tratado da ALCA? E como fica a 
questão dos direitos do consumidor no âmbito da ALCA?". Essa 
pergunta fica para registro. 

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Por muito 
tempo se discute a ALCA em diferentes lugares, em Minas e no Brasil . 
O plebiscito foi importante momento de manifestação do povo 
brasileiro, com dez milhões de votos contra a ALCA. Somos mais de 
170 milhões de brasileiros. Não podemos desprezar essa 
manifestação tão expressiva, pois é referência importante. Queremos 
expandir essa discussão, para atingir a população brasileira. 

A ALCA existe nas negociações do Governo ou dos Governos, como 
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elemento de discussão há muito tempo, mas para muitos, imagino 
que não exista, porque não têm conhecimento do seu conteúdo, da 
sua dimensão e interesses. Esta Assembléia, antecipando desejo da 
Frente Nacional pela Discussão da ALCA e Defesa da Soberania 
Nacional, criou a Frente Parlamentar Mineira de Acompanhamento 
das Negociações da ALCA. 

Queremos que este seja o primeiro momento, rico - viram a 
dimensão, as divergências e as diferenças -, e um dos locais de 
debate no Estado. Com este evento queremos multiplicar esse debate 
nas diferentes regiões. Entendo que o nosso fortalecimento como 
nação soberana está na nossa capacidade de compreender e tomar 
consciência. 

Preocupa-me, neste momento, pelas discussões que ouvi e pelas 
análises de documentos importantes de especialistas da área, que 
eventualmente essas negociações e esses debates possam nos 
conduzir a processo de comprometimento. Considero isso perigoso e 
temerário. Não se pode imaginar que façamos discussão de 
brincadeira, para depois de vários debates exaustivos a comissão 
dizer que a ALCA não vale. Isso tem de ser uma construção coletiva. 
Não podemos criar esse processo para negá-lo em seguida. 

Neste momento, acontece no mundo, inclusive entre os americanos, 
avaliação interessante, explicitada aqui , de que do modo como a 
ALCA está é inviável. No meu entendimento, temos de fazer maior 
esforço no contexto de todas as nações, mas na lógica de sermos 
único povo; só assim os bens, o conhecimento, a técnica, a ciência, 
todas as possibilidades estarão disponíveis para que os povos, as 
nações possam usá-los como bem da humanidade, trabalhando nessa 
linha, com esse esforço e essa perspectiva. 

Os interesses e desejos são diferentes, tanto em relação à lógica 
dos americanos como à dos países da América Latina. Prevalecem, 
porque são hegemonia, mas existem os interesses dos países da 
América Latina. Temos de discutir para a construção do processo de 
negociação, de forma a contagiar todos os povos das 35 nações 
latino-americanas. Não podemos admitir a exclusão de Cuba. Nenhum 
país pode admitir processos de negociação sem a inclusão de todos. 
Baseando-nos nessa lógica, faremos discussões em Minas. 

A frente parlamentar conta com mais de 71 Deputados, faltando 
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apenas 6. Não assinaram o documento porque ainda não tiveram 
acesso ao termo de adesão. Continuaremos empenhados em debater 
o tema com Deputados, Câmaras Municipais e Congresso Nacional. 
Promoveremos audiências públicas com intelectuais para 
fortalecermos o Estado democrático de direito e de justiça e construir 
uma nação soberana. 

Agradeço a presença e a contribuição de todos. Desde o primeiro 
momento, o Deputado Antônio Carlos Andrada esteve disponível, o 
que representa a beleza da democracia. Parlamentares de diferentes 
origens e de concepções ideológicas diferenciadas participam da 
construção e do fortalecimento do Estado. Agradeço também aos 
jovens alunos, telespectadores da TV Assembléia, Srs. Plínio, Jorge 
Perutz e Dirlene Marques, Deputados Rogério Correia e Weliton 
Prado, subscritores da frente parlamentar, assessores e auxiliares da 
TV Assembléia. 

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

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
reunião especial de segunda-feira, dia 25, às 20 horas, nos termos do 
edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 8/2003, EM 26/8/2003 
Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

lrani Barbosa, Gilberto Abramo e Gustavo Valadares, membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também , o Deputado Leonardo 
Moreira. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", 
Deputado lrani Barbosa, declara aberta a reunião e informa que não 
há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião especial da 
Comissão, destinada a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a 
designar o relator para o 1° turno. A seguir, determina a distribuição 
das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o 
Deputado Gustavo Valadares para atuar como escrutinador. 
Realizada a votação, o escrutinador anuncia o seguinte resultado: 
para Presidente, foi eleito o Deputado Gilberto Abramo, e, para Vice-
Presidente, o Deputado Gustavo Valadares, ambos com três votos. 
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Ato contínuo, o Presidente "ad hoc" declara empossado o 
Deputado Gilberto Abramo, a quem passa a Presidência da reunião. O 
Deputado Gilberto Abramo empossa o Deputado Gustavo Valadares, 
agradece a escolha de seu nome e designa o Deputado lrani Barbosa 
para relatar a Proposta de Emenda à Constituição n° 8/2003 no 1 o 
turno. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2003. 
Gilberto Abramo, Presidente - lrani Barbosa - Gustavo Valadares. 
ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

TRANSPORTE DE AUTOMÓVEIS, EM 27/8/2003 
Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Bonifácio Mourão, lrani Barbosa, Sebastião Helvécio e Laudelino 
Augusto, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental , o Presidente "ad hoc", Deputado Bonifácio Mourão, 
declara aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser lida por ser 
esta a primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a 
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a 
designar o relator. A seguir, determina a distribuição das cédulas de 
votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Sebastião 
Helvécio para atuar como escrutinador. Feita a apuração dos votos, 
são eleitos, para Presidente, o Deputado Sebastião Helvécio e, para 
Vice-Presidente, o Deputado Laudelino Augusto, ambos por 
unanimidade. O Deputado Bonifácio Mourão declara empossado 
como Presidente o Deputado Sebastião Helvécio e passa a ele a 
direção dos trabalhos. O Presidente eleito agradece aos colegas e, na 
oportunidade, declara empossado como Vice-Presidente o Deputado 
Laudelino Augusto. Prosseguindo, designa como relator da Comissão 
o Deputado lrani Barbosa. Ouvidas as sugestões dos colegas, o 
Presidente comunica que a Comissão se reunirá ordinariamente às 
quartas-feiras, às 15h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2003. 
Sebastião Helvécio, Presidente - lrani Barbosa - Laudelino Augusto . 
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ATA DA 18 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO 
ESPECIAL DOS ACIDENTES AMBIENTAIS, EM 28/8/2003 

Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Maria José Haueisen, Doutor Ronaldo, Fábio Avelar, Leonardo 
Moreira e Leonardo Quintão, membros da supracitada Comissão. Está 
presente, também , o Deputado Neider Moreira. Havendo numero 
regimental , a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Leonardo Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a apreciar o relatório final dos trabalhos desta Comissão. Passa-se à 
38 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições da Comissão. Com a palavra, o relator, Deputado 
Leonardo Moreira, procede à leitura de seu relatório. Após discussão 
e votação, é este aprovado. A seguir, a Presidente suspende a 
reunião para a lavratura da ata. Logo após, são reabertos os 
trabalhos. Em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Fábio Avelar, a Presidente dispensa a leitura da ata desta reunião, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a participação dos parlamentares, convidados, consultores e 
assessores e encerra os trabalhos desta Comissão. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Leonardo Moreira - Leonardo 

Quintão - Fábio Avelar - Doutor Ronaldo. 
ATA DA sa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

PARTICIPAÇÃO POPULAR, EM 28/8/2003 
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

André Quintão, Mauro Lobo, Leonardo Quintão, Olinto Godinho e 
Sidinho do Ferrotaco (substituindo este ao Deputado João Bittar, por 
indicação da Liderança do PL) , membros da supracitada Comissão. 
Estão presentes, também, os Deputados Biel Rocha, Laudelino 
Augusto, Maria Tereza Lara e Miguel Martini. Havendo número 
regimental , o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Sidinho do Ferrotaco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
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qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a divulgar a 1 a Conferência das Cidades de Minas Gerais. O 
Presidente acusa o recebimento da Proposta de Ação Legislativa no 4 
para a qual designou o relator citado a seguir: (Deputado João Bittar) . 
Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Após discussão e votação, é aprovada, em turno único, a Proposta de 
Ação Legislativa no 3 (relator: Deputado Mauro Lobo), que recebeu 
parecer pelo acatamento com a realização de uma audiência pública 
em reunião conjunta das Comissões de Participação Popular e do 
Trabalho e da Previdência e da Ação Social, para discutir a 
regulamentação da economia solidária, especialmente no que se 
refere ao processo de certificação de produtos e serviços. 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 André Quintão (2) , 
em que solicita ao Presidente desta Casa a realização de fórum 
técnico ou debate público, para apresentação e discussão do Plano 
Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2003/2007 - e do Plano 
Mineiro de Desenvolvimento Integrado PMDI e sejam 
encaminhados offcios ao Governador do Estado e ao Prefeito de Belo 
Horizonte, com vistas à formalização de uma parceria entre o Estado 
e o município para promover a oferta de ensino médio estadual na 
Escola Municipal Prof. Milton Lage, no Bairro Jardim Vitória. A 
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados e 
registra a presença dos Srs. Erasmo Apgaua, Superintendente de 
Desenvolvimento Regional da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regional e Política Urbana, representando a 
Secretária; Sílvio André de Oliveira, Superintendente de Infra-
Estrutura da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e 
Política Urbana, representando o Coordenador da Comissão; Dimas 
Lamounier, Superintendente da Caixa Econômica Federal ; Lúcia 
Diniz, da Ação Social Arquidiocesana - ASA -; e Maria Gezica 
Valadares, Secretária Municipal de Habitação de Belo Horizonte, os 
quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede 
a palavra à Sra. Lúcia Diniz, autora do requerimento que deu origem 
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ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a 
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os 
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares. convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2003. 
André Ouintão, Presidente - Mauro Lobo - Leonardo Quintão. 

ATA DA 138 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA, EM 2/9/2003 

Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Alberto Bejani, Sargento Rodrigues, Roberto Ramos (substituindo este 
ao Deputado Leonardo Moreira, por indicação da Liderança do PL) e 
Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Está presente, 
também, o Deputado Antônio Júlio. Havendo número regimental , o 
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Alberto Bejani, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e a tratar de assuntos de interesse da Comissão. 
Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados os pareceres pela 
aprovação, no 1 o turno, dos Projetos de Lei n°S 191/2003 (relator: 
Deputado Alberto Bejani) na forma do Substitutivo no 1 , que 
apresenta, e 678/2003 (relator: Deputado Sargento Rodrigues). 
Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetidos a votação, são aprovados em turno umco os 
Requerimentos n°s 917/2003 com a Emenda no 1, apresentada pelo 
Deputado Alberto Bejani, 1.199/2003, 1.218/2003 e 1.219/2003. 
Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são 
aprovados requerimentos dos Deputados Adalclever Lopes em que 
solicita seja realizada reunião conjunta da Comissão com a Comissão 
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de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, com a finalidade de 
discutir os episódios de furto de arte sacra no Estado de Minas Gerais, 
com a presença dos convidados que menciona. e Rogério Correia (2) 
em que solicita seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado de 
Defesa Social solicitando-lhe que tome providências para conter o 
aumento de violência na cidade de Janaúba, onde no último dia 16 de 
agosto foi assaltada e assassinada a estudante Fabrícia Santos 
Feitosa, estando o principal suspeito do crime ainda em liberdade, e 
em que solicita a realização de reunião, com convidados que 
menciona, para debater a transferência de presos que se encontram 
sob custódia da Polícia Civil para penitenciárias do Estado e a 
aplicação da Lei n° 13.488, de 2000, que cria o Memorial dos Direitos 
Humanos, transferindo a sede do DEOESP para outro local. 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 setembro de 2003. 
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Rogério Correia. 
ATA DA 17a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 2/9/2003 
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Doutor Viana, Padre João e Luiz Humberto Carneiro, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Adelmo Carneiro Leão, Dalmo Ribeiro Silva, Domingos Sávio, 
Laudelino Augusto e Weliton Prado. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Doutor Viana, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Padre João, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante da pauta e a ouvir convidados com a finalidade de se 
discutir a liberação dos recursos do PRONAF no Estado. Passa-se à 
1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1 o 
turno, do Projeto de Lei no 637/2003 na forma do Substitutivo no 2 e 
pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de Contituição e 
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Justiça (relator: Deputado Padre João). Passa-se à 2a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s 1 .191 e 
1.222/2003. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos 
Deputados Rogério Correia, em que solicita seja realizada audiência 
pública para debater a suspeita de venda de terras devolutas por parte 
da empresa de reflorestamento FLORESTAMINAS no Município de 
São João do Paraíso, e do Deputado Domingos Sávio, em que solicita 
seja feito apelo aos Ministros da Agricultura e da Fazenda para que 
determinem a liberação de recursos do Tesouro para financiamento 
da safra agrícola, em maior volume, por meio das cooperativas de 
crédito rural. A Presidência destina esta parte a ouvir os convidados, 
que discorrerão sobre o tema da reunião. Registra-se a presença dos 
Srs. Jorge da Costa Vicente, Secretário Executivo do PRONAF em 
Minas Gerais; Armindo Augusto Santos, Diretor de Política Agrícola da 
Federação dos Trabalhadores do Estado de Minas Gerais; Márcio 
Carvalho, Assessor Econômico da FAEMG, e Milton Luciano dos 
Santos, Superintendente do Banco do Brasil, os quais são convidados 
a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao 
Deputado Padre João, autor do requerimento que deu origem ao 
debate, para suas considerações iniciais. 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, 4 de setembro de 2003. 
Doutor Viana, Presidente- Paulo Cesar- Antônio Júlio. 
ATA DA 19a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS, EM 3/9/2003 
Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Durval Ângelo, Mauro Lobo, Roberto Ramos e Marília Campos, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental , o 
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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 discutir e votar 
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofícios dos Srs. David Bernardes de Assis, 
Coordenador-Geral de Documentação da Agência Brasileira de 
Inteligência, e Oswaldo Roberto Varella, Superintendente Regional do 
Departamento de Polícia Federal no Estado, publicados no "Diário do 
Legislativo" de 28/8/2003; José Maria Gomes Torres, Presidente da 
Câmara Municipal de Bocaiúva, encaminhando cópia de denúncias 
feitas pelos presos da Penitenciária de Bocaiúva, para que sejam 
tomadas providências cabíveis contra o Ten. PM José Leonardus 
Saraiva Hoed, Comandante do 6° Pelotão da Polícia Militar; do 
Colegiado da Escola Estadual Santos Dumont, de Venda Nova, em 
Belo Horizonte, em que apresenta denúncia contra policiais do 
Batalhão da ROTAM, que teriam agredido alunos dessa Escola no dia 
25/8/2003; carta do Sr. Carlus Marcius Magioli Maciel , solicitando 
apoio para que se coíba a discriminação e o desrespeito ao idoso que 
estariam sendo cometidos por motoristas de ônibus em Contagem; 
convites formulados pelo Conselho Regional de Assistência Social , 
para participar das reuniões mensais da Comissão Local de 
Assistência Social , e pelo Fórum Mineiro de Saúde Mental , para 
participar de sua reunião mensal, no dia 6/9/2003. Passa-se à 3a Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (3) , 
em que solicita seja realizada audiência pública com os convidados 
que menciona para debater a situação de cinco cubanos presos em 
Miami, nos Estados Unidos, em 1998; seja realizada visita à Delegacia 
de Furtos e Roubos, hoje, às 14 horas, para acompanhar o início da 
transferência de detentos já condenados, presos nessa unidade, para 
penitenciárias do Estado; e seja manifestado ao Presidente da 
República, ao Ministro da Justiça e ao Secretário Nacional de Direitos 
Humanos apoio integral à abertura e divulgação, nos limites 
constitucionais, dos arquivos militares relativos às atividades políticas 
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no período da ditadura militar instalada em 1964; Gustavo 
Valadares, em que solicita a realização de audiência pública para 
obter esclarecimentos sobre denúncia relativa aos atos praticados 
pelo Sarg. PM José Orlando de Oliveira, destacado em Caeté; Mauro 
Lobo, em que solicita a realização de audiência pública para discutir a 
base de atuação do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes 
Violentos -NAVCV -; e Marília Campos, em que solicita seja agendada 
reunião com a Mesa desta Casa para encaminhar o pleito da 
Comissão, bem como das entidades de representação das pessoas 
vítimas de tortura e de perseguição polftica no período da ditadura 
militar, para que seja celebrado convênio entre esta Assembléia, o 
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - CONEDH - e 
outras instituições e entidades ligadas ao 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, 4 de setembro de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos - Mauro Lobo. 

ATA DA 18 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE MEMBRO DO 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇAO, EM 4/9/2003 
Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Alberto Bejani, Leonídio Bouças, Mauro Lobo e Weliton Prado, 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Ermano Batista. Havendo número regimental , o Presidente, 
Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e , em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Weliton Prado, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a proceder à argüição pública do Sr. 
Luiz Guilherme Alves da Silva, indicado para compor o Conselho 
Estadual de Educação e, se possível, apreciar o parecer do relator. O 
Presidente passa a palavra ao Deputado Weliton Prado, relator da 
matéria, para que dê início aos questionamentos. Segue-se argüição, 
conforme consta das notas taquigráficas. O Deputado Leonídio 
Bouças é obrigado a se ausentar da reunião, sendo substituído pelo 
Deputado Ermano Batista, por indicação da Liderança do BPSP. Após 
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as considerações finais dos presentes, o relator emite seu parecer 
pela aprovação do nome do indicado que, após ser submetido à 
discussão e à votação, é aprovado. O Presidente suspende os 
trabalhos para que se possa lavrar esta ata. Reabertos os trabalhos, é 
aprovado requerimento do Deputado Ermano Batista solicitando 
dispensa da leitura da ata, que o Presidente dá por aprovada e que é 
subscrita pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da reunião , 
o Presidente agradece a presença do convidado e dos parlamentares 
e encerra os trabalhos da Comissão. 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2003. 
Mauro Lobo, Presidente- Ermano Batista- Weliton Prado. 

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À 

PRÓPOSIÇÃO DE LEI N° 15.585, EM 4/9/2003 
Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Domingos Sávio, Maria José Haueisen, Antônio Carlos Andrada, Dinis 
Pinheiro e Antônio Júlio (substituindo os dois últimos aos Deputados 
Márcio Passos e José Henrique, por indicação das Lideranças do PL e 
do PMDB, respectivamente) Estão presentes, também, os 
Deputados Leonídio Bouças, Paulo Piau, Dalmo Ribeiro Silva, Doutor 
Viana, Alberto Pinto Coelho, Marília Campos, Weliton Prado e Fahim 
Sawan. Havendo número regimental , o Presidente, Deputado 
Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a debater com convidados o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 
15.585 e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício 
do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de 
Minas Gerais, publicado no "Diário do Legislativo", em 28/8/2003. 
Registra-se a presença dos Srs. Antônio Augusto Junho Anastasia, 
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão; Maria José Abdala 
Santos Afonso, Presidente do Colegiado de Diretores de Belo 
Horizonte; Sebastião Soares, Diretor da União Nacional dos 
Servidores Públicos; Maria de Fátima Fonseca, Técnica Educacional 
da 12a Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis; Dalmo 
Gonçalves Costa, Presidente da Associação dos Servidores do IMA; 
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Álvaro Marcílio Júnior, servidor do IPSEMG; Andréia Guimarães de 
Almeida, Presidente do Sindicato dos Servidores do IPSEMG; Márcia 
Chagas, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do DER-MG, os 
quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede 
a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento 
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo 
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas 
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Maria José Haueisen - Antônio Carlos 

Andrada - Dinis Pinheiro. 
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À 
PROPOSIÇÃO DE LEI N° 15.585, EM 4/9/2003 

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Domingos Sávio, Maria José Haueisen, Antônio Carlos Andrada e 
Dinis Pinheiro (substituindo este ao Deputado Márcio Passos, por 
indicação da Liderança do PL), membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental , o Presidente, Deputado Domingos 
Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar o parecer do relator, Deputado Antônio 
Carlos Andrada que solicita a distribuição de avulso, o que é deferido 
pela Presidência. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para as próximas reuniões extraordinárias a serem 
realizadas nos dias 4/9 e 5/9, respectivamente, às 20h30min e 
9h30min, com a finalidade de se apreciar o parecer do relator, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Maria José Haueisen - José Henrique 

- Antônio Carlos Andrada - Dinis Pinheiro. 



TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N° 83/2003 

Comissão Especial 
Relatório 

147 

Por meio da Mensagem n° 83/2003, o Governador do Estado 
submete a esta Casa, nos termos do art. 62, XXIII , "b", da Constituição 
do Estado, modificado pela Emenda à Constituição n° 26, de 1997, o 
nome do Prof. Luiz Guilherme Alves da Silva para compor o Conselho 
Estadual de Educação. 

Instituída esta Comissão Especial , procedeu-se à argüição pública 
do indicado, que respondeu às questões formuladas pelos Deputados. 

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a indicação, nos 
termos do art. 111 , I, "c", c/c o§ 1 o do art. 146, do Regimento Interno. 

O candidato demonstrou conhecimento dos problemas relacionados 
à área da educação no Estado de Minas Gerais e atendeu, ainda, aos 
demais requisitos para ser membro do Conselho Estadual de 
Educação. Tem, portanto, plenas condições para oferecer uma 
contribuição significativa ao desempenhar essa função. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome do Prof. 

Luiz Guilherme Alves da Silva para compor o Conselho Estadual de 
Educação. 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2003. 
Mauro Lobo, Presidente - Weliton Prado, relator - Ermano Batista. 

PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 8/2003 

Comissão Especial 
Relatório 

De autoria de mais de um terço dos membros da Assembléia 
Legislativa e tendo como primeiro signatário o Deputado Leonardo 
Moreira, a Proposta de Emenda à Constituição no 8/2003 objetiva 
alterar o art. 39 da Constituição do Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/2/2003, a proposição foi 
encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer. nos 
termos do art. 201 , c/c o art. 111 , I, "a", do Regimento Interno. 

Encarregada de apreciar a matéria, esta Comissão passa a 
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fundamentar seu parecer na forma que se segue. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe tem por escopo adicionar à Constituição 

do Estado, na seção relativa aos militares estaduais, regra acerca da 
concessão de promoção por tempo de serviço aos praças das 
corporações militares mineiras. 

A estruturação das classes de servidores públicos em carreiras é 
preceito de ordem constitucional , mencionado no art. 37 da 
Constituição da República, que contém disposições gerais sobre o 
regime jurídico-administrativo no direito brasileiro. 

Esclareça-se que, a par dessa face jurfdico-constitucional que 
apresenta, a adoção de carreiras para os diversos grupos de 
servidores é medida que atende aos imperativos da boa 
administração, na medida em que possibilita o desenvolvimento do 
servidor, estimulando seu aprimoramento funcional e a obtenção de 
eficiência funcional em seu serviço, bem como assegura legitimidade 
e eficácia no que se refere à ordem administrativa, já que, por via de 
regra, o superior hierárquico será alçado a determinada posição após 
haver ocupado posto inferior. 

Observe-se que os princípios e as regras citados são aplicáveis 
tanto aos servidores civis quanto aos militares. 

As carreiras devem contemplar mecanismos de ascensão do 
servidor na classe a que pertence. Entre esses meios, o mais utilizado 
é a promoção, que pode assumir várias formas. Em geral, procura-se, 
ao disciplinar mecanismos de promoção do servidor, conjugar fatores 
que contemplem antigüidade, merecimento, tempo de serviço, 
necessidade de preenchimento de quadros e reconhecimento pela 
realização de excepcional atividade em prol do interesse público. 

No que se refere aos militares estaduais, a referência a promoção 
encontra-se, de forma excessivamente genérica, no § 1 O do art. 39 da 
Constituição do Estado, que remete para lei complementar o 
estabelecimento das regras específicas a serem aplicadas. 

Elevar, no exercício do poder constituinte derivado, qualquer matéria 
ao nível constitucional é atividade valorativa, que se processa a partir 
de uma interpretação sistemática da própria Constituição. Em se 
tratando de proposição cujo objetivo é resguardar funcionalmente o 
servidor militar, ampliando a proteção à carreira, observamos que o 
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tema envolve o regime jurídico do militar e o aperfeiçoamento da 
segurança pública, que é um dos objetivos prioritários do Estado de 
Minas Gerais, conforme o art. 2°, V, da Carta mineira. Vê-se que a 
proposta de emenda à Constituição em exame é coerente com os 
princrpios constitucionais que informam a matéria. 

A menção expressa, na Constituição Estadual, de regra acerca da 
promoção do praça é, portanto, medida salutar. 

lmpende salientar que, em vista dos argumentos expendidos, a 
proposição em estudo é extremamente oportuna, pois visa fornecer 
àquele que atua diretamente na prevenção da criminalidade e na 
manutenção da ordem pública melhores condições para progredir no 
serviço público, mediante o reconhecimento de sua dignidade 
enquanto trabalhador e de seu valor para a segurança da sociedade. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de 

Emenda à Constituição 
n° 8/2003. 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2003. 
Gilberto Abramo, Presidente- lrani Barbosa, relator- Gustavo 

Valadares. 
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 

5/2003 
Comissão de Participação Popular 

Relatório 
Tendo como signatários o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Taiobeiras, a Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais e a 
Articulação do Semi-Árido - ASA -, a Proposta de Ação Legislativa n° 
5/2003 solicita a realização de audiência pública com o objetivo de 
discutir e viabilizar ações integradas de órgãos públicos e da 
sociedade civil que facilitem o acesso das comunidades do Norte de 
Minas e do vale do Jequitinhonha ao abastecimento de água. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 28/8/2003, a proposta fo i 
distribuída a esta Comissão, nos termos do art. 102, XVI , "a", do 
Regimento Interno, para receber parecer. 

Fundamentação 
Historicamente, as regiões do Norte de Minas e do vale do 

Jequitinhonha têm sido duramente castigadas por secas ou longos 
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períodos de estiagem, com graves conseqüências para as 
populações urbanas e rurais. Cidades inteiras ficam sujeitas ao 
racionamento de água, o que compromete a prestação de serviços 
essenciais, como os de hospitais, escolas, creches e limpeza pública. 
No meio rural, há perda de safras e de criações e, até mesmo, fluxos 
migratórios para as áreas urbanas devido à completa falta de água 
nos rios, córregos, açudes e cisternas. 

Nessas regiões, várias entidades e órgãos públicos estaduais e 
federais têm empreendido ações emergenciais de combate à seca ou 
desenvolvido programas para a melhoria da oferta de água, os quais 
nem sempre atingem os objetivos propostos por causa da falta de 
planejamento e de ações coordenadas entre os entes estatais e a 
sociedade local. 

A solicitação de audiência pública para discutir e viabilizar ações 
integradas de órgãos públicos com o objetivo de melhorar as 
condições de abastecimento de água em comunidades do Norte de 
Minas e do vale do Jequitinhonha é oportuna. De acordo com dados 
obtidos na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC -, 157 
municípios dessas regiões encontram-se em estado de calamidade ou 
de emergência devido à seca deste ano. 

Ao se falar em medidas de combate à seca e de melhoria da 
disponibilidade de água, via de regra pensa-se na sua distribuição por 
meio de carros-pipa ou na perfuração de poços tubulares profundos 
(popularmente chamados de poços artesianos) proxrmos às 
comunidades atingidas. Essas medidas, sem dúvida, são de extrema 
importância em determinadas situações, mas completamente inócuas 
em várias outras. Em razão do número de atingidos e das enormes 
distâncias a serem percorridas em estradas precárias, os carros-pipa, 
geralmente, não têm capacidade para atender a todas as demandas. 
Por outro lado, muitas comunidades situam-se em áreas cujo contexto 
hidrogeológico é extremamente desfavorável à ocorrência de água 
subterrânea, e, portanto, os poços artesianos perfurados são 
completamente secos ou apresentam vazões insignificantes para o 
atendimento das necessidades locais. 

Em razão da falta de coordenação entre os entes públicos e as 
comunidades no combate às causas e efeitos das secas, há grande 
desperdício de recursos do erário e baixa eficácia na solução dos 
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problemas. Há inúmeros casos de poços secos que foram 
perfurados no mesmo local, em épocas e por órgãos distintos. Há 
outras situações em que as comunidades sofrem com a falta de água 
porque os poços produtivos perfurados há vários anos, em secas 
anteriores, ainda não foram devidamente equipados. 

Entendemos que são várias as opções para melhorar as condições 
de abastecimento de água no semi-árido mineiro. Entretanto, para 
implementá-las com eficiência, é de suma importância que sejam 
devidamente discutidas pelos órgãos especializados do Governo, 
juntamente com representantes das comunidades locais. A realização 
de uma audiência pública na região será de grande valia para esse 
fim. 

Propomos, então, que o evento seja realizado na cidade de Rubelita, 
com a participação das três instituições solicitantes, de autoridades 
políticas da região e das entidades e órgãos públicos listados a seguir: 
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
IDENE -; Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC -; Instituto 
Mineiro de Gestão das Águas - IGAM -; Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais - COPASA-MG -; Fundação Rural Mineira -
Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS -; Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais-
EMATER-MG -; Departamento Nacional de Obras contra as Secas -
DNOcS -; Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco-
CODEVASF -; e Agência Nacional das Águas - ANA. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de 

Ação Legislativa no 5/2003 com a realização de audiência pública para 
discutir a adoção de ações integradas que facilitem o acesso das 
comunidades do Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha ao 
abastecimento de água. 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2003. 
André Quintão, Presidente e relator - Mauro Lobo - Leonardo 

Quintão. 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 2003 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 

15.585 
Comissão Especial 

Relatório 
Por meio da Mensagem n° 93/2003, o Chefe do Poder Executivo 

encaminhou a esta Casa as razões do veto parcial à Proposição de 
Lei n° 15.585, que revoga o art. 22 da Lei n° 5.945, de 11 /7/72; o art. 
1 O da Lei n° 6.565, de 17/4/75; o art. 12 da Lei n° 8.019, de 23/7/81; a 
Lei Delegada n° 35, de 28/8/85; a Lei no 9.532, de 30/12/87; o art. 5° 
da Lei no 10.945, de 27/11/92; a Lei no 13.434, de 30/12/99; a Lei n° 
13.533, de 11 /5/2000, e dá outras providências. 

Publicada a mensagem no "Diário do Legislativo" de 7/8/2003, foram 
as razões do veto parcial enviadas a esta Comissão Especial para que 
sobre elas emita parecer. 

Fundamentação 
É preciso dizer, inicialmente, que este parecer é produto do amplo 

debate com os segmentos sociais mais diretamente interessados na 
matéria. Esse é o caminho que deve preceder a tomada das decisões 
políticas no âmbito de um Estado democrático de direito. 

Ressalto, nesse sentido, a realização, por iniciativa desta Comissão 
Especial , sob a Presidência do Deputado Domingos Sávio, de 
audiência pública para discutir o veto parcial à presente proposta, 
ocasião em que estiveram presentes, como convidados desta Casa: o 
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Sr. Antônio Augusto 
Anastasia; a Sra. Maria José Abdala, Presidente do Colegiado de 
Diretores de BH; o Sr. Sebastião Soares, Diretor da União dos 
Servidores Público - UNSP -; a Sra. Maria de Fátima Fonseca, da 12a 
Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis; o Sr. Álvaro 
Marcílio Júnior, servidor do IPSEMG; o Sr. Dalmo Gonçalves Costa, 
Presidente da Associação dos Servidores do IMA; a Sra. Márcia 
Chagas, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do DER-MG; e a 
Sra. Andréia Guimarães de Almeida, Presidente do Sindicato dos 
Servidores do IPSEMG. 

Destaca-se, ainda, a presença atuante de expressivo número de 
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funcionários públicos, bem como de vários membros do Legislativo 
Estadual. Extremamente oportuna e digna de nota foi a manifestação 
dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Maria José Haueisen, Doutor 
Viana, Leonídio Bouças e Weliton Prado. Daí se pode ter idéia da 
relevância do debate e, acima de tudo, da seriedade com que esta 
Casa tem enfrentado questões de indiscutível valor social. 

Do embate de idéias, foi possível extrair duas importantes 
conclusões, que deverão nortear o estudo que se segue. A primeira 
delas é que não há como negar que o pleito apresentado pelos 
segmentos dos servidores públicos - cujo interesse na manutenção 
dos termos originais da proposição restou manifesto - é inteiramente 
justo e legítimo. Isso ficou muito claro no pronunciamento de vários 
dos convidados anteriormente mencionados. Evidenciou-se a 
necessidade de se valorizarem categorias de servidores que 
acreditam no "munus" público que desempenham, exercendo funções 
do mais elevado alcance social. Defendeu-se que o Estado não 
poderia ser um "escravo" da lei , que argumentos jurídicos não 
poderiam ceder à questão social , que o direito precisa ser · 
interpretado, que suas regras não têm sentido unívoco; todavia, a 
dificuldade em contemplar essa legítima demanda se baseia, 
justamente, em argumentos técnicos, dos quais não podemos nos 
furtar, sob pena de responsabilidade jurídica e até política. São 
evidentes as limitações que a ordem constitucional e, sobretudo, a 
legislação federal impõem aos Estados para a definição de regras 
atinentes à remuneração dos seus servidores. Muitas delas, como 
lembrou o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, já foram 
examinadas por organismos do Poder Judiciário, que se posicionaram 
a favor da sua manutenção. É o caso dos detentores de função 
pública, amplamente discutido durante a audiência pública . 

Aspecto da matéria que merece destaque é o compromisso do 
Estado, manifestado nas palavras do Secretário Antônio Augusto 
Junho Anastasia, em preservar, integralmente, os direitos adquiridos 
de todos os servidores estaduais. Aliás, os termos da proposição 
revelam , com clareza, esse compromisso. 

Ademais, é bom que se diga que boa parte das limitações jurídicas 
adiante explicitadas são contingentes. Subsistem em virtude da 
conjuntura econômica e financeira. O contexto atual , como é notório, 
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apresenta um quadro de amplas dificuldades. As despesas dos 
Estados superam as suas receitas. A combalida saúde financeira dos 
entes federados, agravada sobremaneira pelo processo de recessão 
econômica em que o País se encontra mergulhado, impede o 
adequado atendimento das mais variadas demandas sociais, mesmo 
em áreas sensíveis como as da saúde e da educação. Essa situação 
justificou a edição de normas federais restritivas dos gastos estatais, 
quadro que pode mudar tão logo as contas públicas se equilibrem e o 
País volte a crescer. Aliás, foi por essa razão que o Executivo, ao 
propor a reforma do aparelho administrativo estadual, teve o máximo 
cuidado de evitar a geração de quaisquer novas despesas para o 
erário, conforme lembrou o Secretário de Estado de Planejamento e 
Gestão. 

O panorama aqui esboçado aponta as dificuldades em se atender 
aos reclames apresentados. Aliás, durante a tramitação do processo 
legislativo, o Poder Executivo já acenava nesse sentido. Como 
asseverou o Secretário Antônio Augusto Anastasia, os dispositivos 
vetados não foram objeto de acordo entre o Legislativo e o Executivo. 
Não há que se falar em quebra de acordo, embora isso tenha sido 
suscitado por alguns participantes do debate. Entretanto, são 
questões que extrapolam o âmbito deste parecer e da Comissão 
Especial , que se deve ater ao exame dos vetos a seguir 
discriminados. 

Feitas essas considerações preliminares, passamos à 
fundamentação técnica do parecer. 

O Governador do Estado opôs veto aos §§ 6° e 8° do art. 1 o e aos 
arts. 3° e 4° da proposição. Quanto ao primeiro dos dispositivos 
vetados. o Chefe do Executivo demonstra que a regra do § 6° do art. 
1 o restabelece o apostilamento para Diretores de Escola, vantagem 
financeira que foi revogada pela Lei n° 13.434, de 1999. A medida, 
segundo o Governador do Estado, amplia o número de beneficiários 
do apostilamento num momento em que se pretende justamente o 
contrário, ou seja, a extinção desse instituto. Ademais, o dispositivo 
representa aumento de gasto com pessoal, em contrariedade ao 
disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que, entre outras coisas, 
exige previsão orçamentária capaz de atender às novas despesas, 
bem como a realização de estudos acerca do impacto financeiro da 
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medida. 

Nota-se que as razões do veto se baseiam em argumentos de 
ordem técnica, extraídos da legislação federal em vigor, em especial 
da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por mais que se entenda ser 
relevante e justo o comando do § 6° do art. 1 o da proposição, as 
normas jurídicas da União impõem aos Estados limites severos para a 
realização de despesas com pessoal , o que vem sendo seguido, 
rigorosamente, pelo Governo de Minas. Diante dessa inarredável 
necessidade de se cumprir a ordem jurídica federal , não há 
alternativa, senão manifestar a nossa anuência ao veto do 
Governador do Estado. 

o § ao do art. 1°, também vetado, é um dispositivo que igualmente 
vem carregado de nobres intenções, já que objetiva uniformizar o 
tratamento jurídico entre servidores públicos de categorias diversas. O 
dispositivo concede aos detentores de função pública o direito de 
contar tempo de serviço, para fins de apostilamento, relativo a 
períodos anteriores à edição da Emenda à Constituição no 49, de 
13/6/2001. 

Como consta nas razões do veto, até a data da promulgação da 
referida emenda, os detentores de função pública ainda não tinham 
sido equiparados aos servidores ocupantes de cargo efetivo. A 
legislação da época exigia, para a concessão do apostilamento, que 
se tratasse de servidor titular de cargo efetivo. Somente após a 
equiparação, que se deu em 2001 , é que foi possível estender aos 
detentores de função pública o direito a tal benefício. 

De fato , assiste razão ao Chefe do Executivo Estadual quando 
argumenta que a lei ordinária, veículo utilizado para inserir o § ao do 
art. 1° na ordem jurídica estadual , não tem o condão de promover uma 
equiparação entre detentores de função pública e ocupantes de cargo 
efetivo em data anterior à publicação da Emenda no 49. de 2001. 
Afinal , norma hierarquicamente inferior, lei ordinária, não faz retroagir 
o conteúdo da norma superior, emenda à Constituição. Trata-se, como 
se vê, de questão de ordem eminentemente técnica, a ser 
rigorosamente obedecida pelos Poderes do Estado, por mais que se 
deva reconhecer a nobre intenção contida no referido dispositivo. 

No entanto, há que se levar em conta que muitas das considerações 
feitas durante a audiência pública deverão ser objeto da busca de uma 
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solução, tanto no Legislativo quanto no Executivo, visando a 
amparar as situações fáticas consolidadas ao longo do tempo. Nesse 
particular, destaca-se a disposição reafirmada pelo Secretário Antônio 
Augusto Anastasia de considerar a situação do servidor que já vem 
percebendo a remuneração de cargo em comissão, proporcional ou 
integral, mesmo já tendo dele sido afastado (sem ser a pedido ou por 
motivo justo). Nesse quadrante, posicionam-se os servidores que, 
sendo pertencentes a órgãos ou entidades com personalidade jurídica 
própria, obtiveram a respectiva apostila ou vêm percebendo a 
remuneração dos cargos comissionados exercidos. 

Ressalte-se, ainda, a expectativa de pequeno impacto financeiro de 
uma solução administrativa ou legislativa para o caso, em razão do 
reduzido número de servidores envolvidos. 

Já o art. 3° da proposição provoca séria dificuldade de ordem 
operacional , o que fundamentou, em boa parte, o veto do Governador 
do Estado. Ao permitir que seja apostilado o servidor de um 
determinado Poder que exerce cargo em comissão em outro Poder do 
Estado, já não há que se falar em independência orçamentária e · 
financeira dos Poderes. Será instaurada tamanha desorganização nas 
finanças dos organismos públicos, que princípios jurídicos como o da 
transparência e o do controle da gestão financeira e orçamentária do 
Estado ficarão profundamente comprometidos. Não há dotação 
orçamentária que permita a um Poder custear despesas de servidores 
que, na origem, pertencem a outro Poder. Não há como calcular nem 
dividir o ônus do custeio de aposentadorias e pensões. É inviável . 
técnica e juridicamente, a implementação de medidas dessa natureza, 
por mais que se pretenda justificá-las do ponto de vista social. 

Finalmente, resta examinar o veto oposto ao art. 4° da proposição. A 
falta de suporte jurídico para o dispositivo. conforme se verifica na 
justificativa apresentada pelo Chefe do Executivo, está no fato de que 
não é possível conferir a servidores que exercem atividade 
administrativa o regime jurídico especial dos professores que estão no 
efetivo exercício do magistério. O § 5° do art. 40 da Constituição da 
República proíbe, de modo explícito, essa isonomia de tratamento. 
Por essa razão, também concordamos com o veto ao art. 4° da 
Proposição de Lei no 15.585. 

Com efeito, não questionamos a importância de conceder vantagens 
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financeiras aos servidores das categorias referidas nos dispositivos 
vetados pelo Executivo. Sabemos que a valorização do servidor e do 
próprio serviço público envolve, entre outras medidas, a instituição de 
padrões adequados de remuneração. Entretanto, não podemos fugir 
da obrigação que temos de zelar pela correta aplicação do direito. 
To dos os Poderes do Estado estão sujeitos à observância da ordem 
constitucional estabelecida. O desrespeito aos preceitos 
constitucionais e legais pode acarretar não só a anulação do ato que 
perpetua a inconstitucionalidade, mas também, conforme o caso, a 
responsabilidade civil e até política do seu responsável. 

As razões do veto apontadas pelo Executivo se fundam, 
rigorosamente, em normas constitucionais e federais que estão 
plenamente em vigor, o que nos conduz, inevitavelmente, a ser 
favoráveis à manutenção do veto parcial à Proposição de Lei n° 
15.585. 

Conclusão 
Ante o exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial à 

Proposição de Lei no 15.585. 
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator -

Maria José Haueisen (voto contrário) - José Henrique- Dinis Pinheiro. 



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO 2003 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 8/9/2003 
Presidência da Deputada Ana Maria Resende 

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia. 
Comparecimento 

-Comparecem os Deputados: 

.158 

Ana Maria Resende - Antônio Júlio - Djalma Diniz - Laudelino 
Augusto- Lúcia Pacífico- Sebastião Helvécio. 

Falta de Quórum 
A Sra. Presidente (Deputada Ana Maria Resende) -Às 20h15min, a 

lista de comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de 
quórum, e convoca os Deputados para a reunião extraordinária de 
amanhã, dia 9, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e 
para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a 
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na 
edição anterior.). 
ATA DA 19a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, 

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 2/9/2003 
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Célio Moreira, Ana Maria, André Quintão e Marflia Campos, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, 
Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado André Quintão, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. Silas Brasileiro, 
Deputado Federal publicado no "Diário do Legislativo" de 28/8/2003, e 
de exemplares da "Revista de Informação Legislativa", enviados pelo 
Sr. Evando Coelho. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
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aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 321 /2003 na forma do 
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e 
Justiça (relatora: Deputada Marília Campos); e pela aprovação, no 1° 
turno. do Projeto de Lei n° 574/2003 (relatora: Deputada Ana Maria, 
em virtude de redistribuição). O Projeto de Lei no 525/2003 é 
convertido em diligência à Fundação João Pinheiro e à Secretaria do 
Desenvolvimento Social, atendendo-se a requerimento do Deputado 
Célio Moreira, aprovado pela Comissão. Passa-se à 28 Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s 1 .205, 1 .211 e 
1 .226/2003. Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a 
votação, é aprovado requerimento das Deputadas Marília Campos e 
Jô Moraes, em que solicitam a realização de audiência pública para 
discutir, com entidades da sociedade civil , autoridades estaduais e 
nacionais e cidadãos, a reforma trabalhista e sindical. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2003. 
Alberto Bejani, Presidente - Alencar da Silveira Jr. - Jô Moraes. 

ATA DA 188 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 3/9/2003 

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Adalclever Lopes, Ana Maria Resende, Dalmo Ribeiro Silva e Leoníd io 
Bouças, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental , o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada 
Ana Maria Resende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Deputada Ana Maria Resende lê a seguinte 
correspondência: ofícios do Presidente da Câmara Municipal de Ouro 
Preto encaminhando cópia de moção de repúdio pela recondução do 
Sr. Benedito Tadeu de Oliveira ao cargo de Diretor do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e da Subsecretária de 
Desenvolvimento da Educação informando que o processo referente à 
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autorização de funcionamento da APAE de Caratinga foi 
encaminhado ao Conselho Estadual de Educação; e carta dos 
professores estaduais do Município de Bom Despacho manifestando-
se contrários à Resolução n° 428/2003. Passa-se à 28 Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um 
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos 1.217 e 
1.220/2003. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos da 
Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja apresentada moção de 
aplauso à Reitora da UFMG pela extensão de cursos em Montes 
Claros e voto de congratulações ao Instituto São Rafael pelo 
transcurso do 77° aniversário de sua fundação; dos Deputados Dalmo 
Ribeiro Silva, solicitando seja realizada reunião no Município de 
ltutinga, para conhecer os programas educacionais desenvolvidos 
pela comunidade; Leonídio Bouças, solicitando informações da 
Secretária de Educação sobre o remanejamento do Município de 
Centralina da área de abragência da 408 SRE-Uberlândia para a 168 

SRE-Ituiutaba; Paulo Piau, solicitando seja realizada reunião para 
debater questões relativas à informática e à tecnologia de informação 
em Minas Gerais. O Presidente informa que, a requerimento do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitou audiência no Ministério da 
Educação, para colher informações sobre o FIES e sobre o ensino 
superior em Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, o 
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2003. 
Ana Maria Resende, Presidente - Adalclever Lopes - Dalmo Ribeiro 

Silva. 
ATA DA 21 8 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 3/9/2003 
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

José Henrique, Biel Rocha e Leonídio Bouças. membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, 
Deputado José Henrique, declara aberta a reunião e, em virtude da 
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aprovação de requerimento do Deputado Biel Rocha, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a discutir assuntos de interesse da 
Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr. Robson Braga 
de Andrade, Presidente do Sistema Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais, em que dá conhecimento de pleitos de 
interesse dos industriais de Minas Gerais que foram encaminhados ao 
Ministro da Ciência e Tecnologia e ao Presidente do Banco Central. A 
seguir, acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual 
designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei no 221 /2003, no 1 o 
turno (Deputado Leonídio Bouças). Cumprida a finalidade da reunião , 
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Paulo Cesar- Biel Rocha. 

ATA DA 11 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
DIREITOS HUMANOS, EM 4/9/2003 

Às 9h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Durval Ângelo, Mauro Lobo, Roberto Ramos e Roberto Carvalho, 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também , o 
Deputado Biel Rocha. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Durval Ângelo , declara aberta a reunião e dá por aprovada 
a ata da reunião anterior. A Presidência informa que a reunião se 
destina a discutir e votar proposições da Comissão. 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 Durval Ângelo, em que sol icita sejam 
ouvidas nesta reunião as testemunhas sobre a morte do Sr. Anderson 
Rodrigues Teixeira, ocorrida em 26/8/2003. A Presidência registra a 
presença das testemunhas S.B.F e S.D.C.J, as quais são convidadas 
a tomar assento à mesa. A Presidência destina esta parte da reunião 
a ouvir as testemunhas, que prestarão esclarecimentos sobre o 
assunto, 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 
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reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 1 O de setembro de 2003. 
Mauro Lobo, Presidente - Durval Ângelo - Biel Rocha - Roberto 

Ramos. 
ATA DA 1r REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, EM 4/9/2003 
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Alberto Bejani, Sargento Rodrigues e Rogério Correia, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, 
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Alberto Bejani , dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta e a tratar de assuntos de interesse da Comissão. Passa-se à 2a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a 
votação, é aprovado o Requerimento no 1.240/2003. 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 Rogério Correia, em que solicita sejam 
ouvidos nesta reunião o Sr. Ronilson Alves do Santos e sua esposa. A 
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir depoimentos. 
Registra-se a presença do Sr. Ronilson Alves do Santos e de sua 
esposa, os quais são convidados a tomar assento no Plenarinho 111 . A 
Presidência concede a palavra ao Deputado Rogério Correia, autor do 
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações 
iniciais. Logo após, a Presidência passa a palavra aos convidados, 
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se 
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2003. 
Alberto Bejani, Presidente - Sargento Rodrigues, Antônio Carlos 

Andrada - Rogério Correia - Mauro Lobo. 
ATA DA 2a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE SEGURANÇA 
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PÚBLICA, EM 9/9/2003 

Às 9h50min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Alberto Bejani, Antõnio Carlos Andrada, Rogério Correia, Sargento 
Rodngues e Mauro Lobo (substituindo este ao Deputado Zé Maia, por 
indicação da liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental , o Presidente "ad hoc", Deputado Alberto 
Bejani , declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Antõnio Carlos Andrada, 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 eleger o Presidente e o Vice-Presidente e 
programar os trabalhos da Comissão, determina a distribuição das 
cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado 
Sargento Rodrigues para atuar como escrutinador. Apurados os votos, 
são eleitos, por unanimidade, para Presidente e Vice-Presidente, 
respectivamente, os Deputados Sargento Rodrigues e Alberto Bejani , 
que são declarados eleitos e empossados. O Presidente eleito 
agradece a confiança nele depositada e informa que ficou acordado 
que as reuniões ordinárias da Comissão acontecerão às terças-feiras, 
às 10 horas, no Plenarinho 111. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2003. 
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Rogério Correia -

Mauro Lobo. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 905/2003 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social , por 
intermédio da proposição em exame, requer à Presidência da 
Assembléia Legislativa seja encaminhado ofício ao Presidente da 
Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG 
- solicitando o envio a esta Casa do balanço da entidade referente ao 
exercício de 2002. 
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Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia 

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

Fundamentação 
Trata a propos1çao em comento de pedir ao Presidente da 

UTRAMIG que envie a esta Casa o balanço do exercício de 2002, 
tendo em vista averiguar se os recursos recebidos do Fundo da 
Infância e da Adolescência foram aplicados no desenvolvimento de 
políticas públicas que promovam os direitos desses segmentos. 

A lei que instituiu o Fundo da Infância e da Adolescência- FIA-, Lei 
n° 11 .397, de 6/1/94, regula a utilização dos seus recursos de modo a 
garantir a sua aplicação exclusivamente no financiamento de projetos 
e programas de promoção de crianças e jovens, dispondo também 
sobre os procedimentos de repasse dos recursos e sobre o seu 
acompanhamento e controle. 

Saliente-se que a Lei Complementar n° 27, de 18/ 1/93, ao dispor 
sobre a instituição, a gestão e a extinção de fundo no âmbito do 
Estado, prevê que a lei que o criar poderá instituir normas específicas 
para sua fiscalização , sem prejuízo do controle interno exercido pela 
Secretaria de Estado da Fazenda nem do externo, a cargo da 
Assembléia Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas. 

Nota-se, tanto na legislação que rege a criação dos fundos em geral 
quanto na lei que criou o FIA, a presença de dispositivos que prevêem 
o controle e a fiscalização dos recursos dos fundos, principalmente 
aqueles que privilegiam os controles externo e interno, seguindo a 
lógica fiscalizatória traçada pela Constituição Federal. 

Em vista disso, dizemos que o controle político exercido por esta 
Casa Legislativa não apenas é possível , mas também desejável, 
zelando por que a administração dos bens do Estado esteja voltada 
para a promoção do bem comum. 

A avaliação relativa à aplicação de recursos do FIA em projetos e 
programas destinados à infância e à adolescência desenvolvidos pela 
UTRAMIG parece demandar acréscimo de outro item à solicitação, 
especificamente voltado para a consecução de políticas públicas na 
área, razão pela qual apresentamos substitutivo ao final deste 
parecer. 

Conclusão 



Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento no 
905/2003 na forma do seguinte Substitutivo n° 1. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça : 

J65 

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social requer a 
V. Exa., nos termos regimentais , seja encaminhado ofício ao 
Presidente da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas 
Gerais - UTRAMIG - solicitando enviar a esta Casa cópia dos 
demonstrativos financeiros da entidade relativos à aplicação dos 
recursos oriundos do Fundo da Infância e da Adolescência - FIA - no 
exercício de 2002, além de informar nominalmente os programas 
desenvolvidos com tais recursos. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 21 de agosto de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Melo, relator - Rêmolo Aloise 

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



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 11 DESETEMBRO 2003 

ATAS 

ATA DA 71 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 9/9/2003 
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 

166 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Atas - Correspondência: Mensagem no 103/2003 
(encaminha o Projeto de Lei no 1.037/2003) , do Sr. Governador do 
Estado - Ofícios e telegrama - 2a Fase (Grande Expediente): 
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar no 
39/2003 - Projetos de Lei n°s 1.038 a 1.049/2003 - Requerimentos n°s 
1 .299 a 1 .322/2003 - Requerimentos dos Deputados Antônio Carlos 
Andrada, Antônio Andrade, Dinis Pinheiro, Jô Moraes, Mauro Lobo, 
Alberto Pinto Coelho, Chico Simões, Djalma Diniz, lvair Nogueira, 
José Henrique (2), José Henrique e outros, Maria José Haueisen, 
Padre João (2), Ricardo Duarte, Rogério Correia, Sargento Rodrigues 
e Marília Campos e das Comissões de Meio Ambiente, do Trabalho, 
de Administração Pública, de Defesa do Consumidor (3) e de Saúde, 
da Comissão Especial da Expansão do Metrô e da Comissão Especial 
da UEMG - Proposição Não Recebida: Requerimento da Comissão de 
Educação - Comunicações: Comunicações das Comissões de Saúde 
e de Segurança Pública e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Doutor Ronaldo, Doutor 
Viana, Dalmo Ribeiro Silva, Domingos Sávio, Ana Maria Resende e 
Alberto Bejani - 2a Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de 
Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Mauro 
Lobo, Antônio Andrade, Dinis Pinheiro e Jô Moraes; deferimento -
Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão Especial da 
Expansão do Metrô, das Comissões de Meio Ambiente, de 
Administração Pública, de Defesa do Consumidor (3), de Saúde e do 
Trabalho, dos Deputados Djalma Diniz, Alberto Pinto Coelho, lvair 
Nogueira, Ricardo Duarte, Sargento Rodrigues, Chico Simões, José 
Henrique (2), José Henrique e outros, Padre João (2), Rogério Correia 
e Marília Campos e da Comissão Especial da UEMG; aprovação -
Requerimento n° 760/2003; aprovação - Requerimento da Deputada 
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Maria José Haueisen; indeferimento - Requerimento do Deputado 
Rogério Correia; deferimento; discurso do Deputado Rogério Correia -
Questão de ordem; chamada para a recomposição de quórum; 
existência de número regimental para a continuação dos trabalhos -
Requerimento do Deputado Miguel Martini; deferimento; discurso do 
Deputado Miguel Martini - Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Antônio Andrade- Luiz Fernando Faria- Alberto Bejani- Alberto Pinto 
Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão 
- Antônio Genaro - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Fahim Sawan- Gil Pereira- Gustavo Valadares- lrani Barbosa- Jayro 
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - Laudelino Augusto - Leonardo 
Moreira - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília 
Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto 
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferrei ra -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia 
- Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira 
- Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton 
Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Às 14h15min, a lista 

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

1 a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Atas 
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura 
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das atas das três reuniões anteriores, que são aprovadas sem 
restrições. 

Correspondência 
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Secretário "ad hoc". lê a 

seguinte correspondência: 
"MENSAGEM No 1 03/2003* 

Belo Horizonte, 5 de agosto de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso que 
altera o disposto no parágrafo único do art. 4° da Lei n° 11.395, de 6 
de janeiro de 1.994, que cria o Fundo de Desenvolvimento 
Minerometalúrgico - FDMM. 

O projeto encaminhado tem o objetivo de prorrogar o prazo de 
vigência do Fundo de Desenvolvimento Minerometalúrgico - FDMM, 
pois a Lei n° 11 .395/94, que instituiu este fundo, estabeleceu que o 
prazo de concessão de financiamentos com seus recursos é de dez 
anos contados da data da vigência desta lei , prazo este que expira em · 
1 o de janeiro de 2.004, de acordo com o previsto no § 1° do art. 3° do 
Decreto n° 35.647, de 16 de junho de 1.994. 

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG promoveu a 
avaliação de desempenho do Fundo de Desenvolvimento 
Minerometalúrgico - FDMM, assim como a sua importância no 
contexto da política estadual de apoio às atividades mineral e 
metalúrgica, demonstrando a necessidade da prorrogação do prazo 
de vigência do fundo. 

A justificativa técnica realizada pelo BDMG demonstra que o FDMM 
constitui o instrumento financeiro em operação no Estado de Minas 
Gerais com a finalidade de atender aos investimentos das pequenas e 
médias empresas ligadas ao setor, inclusive empresas de consultoria 
e de pesquisa na área da tecnologia mineral, e das pessoas físicas 
detentoras de alvarás de pesquisa mineral. 

Os projetos financiados contemplam a prospecção e pesquisa 
mineral, o desenvolvimento de minas e de tecnologia de processos 
produtivos e inversões fixas e de capital de giro. 

O FDMM é de vital importância para as atividades mineral e 
metalúrgica do Estado, pois, além de atender pessoas físicas no caso 
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de pesquisa mineral e todas as empresas do setor, independente 
do porte, supre lacunas existentes no sistema financeiro, uma vez que 
pode atender às necessidades de financiamento para máquinas e 
equipamentos não enquadrados na FINAME; de equipamentos 
importados, pois o BNDS não possui linha de financiamento; de 
equipamentos usados e de capital de giro para empresas de qualquer 
porte, pois o BNDS só financia, nesta modalidade, microempresas. 

O Fundo em questão colabora também para a implantação da 
política ambiental do Estado tendo em vista que para a obtenção de 
financiamentos é imprescindível a apresentação, pelo beneficiário, de 
licenciamento que comprove a regularidade perante as normas 
ambientais, expedido pela Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM e documento comprobatório de titularidade de direitos 
minerários, expedido pelo Departamento Nacional de Produção 
Mineral- DNPM. 

O Gestor do FDMM é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, e o seu Agente Financeiro é o Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais S.A. - BDMG. O Grupo Coordenador é composto por 
representantes das Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão, 
de Fazenda e de Desenvolvimento Econômico, além de 
representantes do BDMG. 

O FDMM encontra-se em plena operação no Estado, atendendo a 
programação do Governo Mineiro e cumprindo os seus objetivos de 
execução orçamentária, financeira e patrimonial. 

Ante todo o exposto, conclui-se que a prorrogação do Fundo de 
Desenvolvimento Minerometalúrgico - FDMM é fundamental para o 
desenvolvimento das atividades mineral e metalúrgica do Estado, 
consideradas de grande importância para a base industrial mineira, 
tendo em vista que, além de atingir seus objetivos de financiar este 
setor, o FDMM complementa recursos de outras fontes e atende a 
projetos que não são apoiados pelo sistema financeiro. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI N° 1.037/2003 
Altera o disposto no parágrafo único do art. 4° da Lei n° 11 .395, de 6 

de janeiro de 1994, que cria o Fundo de Desenvolvimento 
Minerometalúrgico - FDMM. 
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Art. 1 o - O parágrafo único do art. 4° da Lei no 11 .395, de 6 de 

janeiro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 4° ..... .. .. ........... ................... ........................ . 
Parágrafo único - O prazo para a concessão de financiamento será 

de dez anos contados a partir de 6 de janeiro de 2004, facultado ao 
Poder Executivo propor a sua prorrogação, baseado na avaliação de 
desempenho do fundo.". 

Art. 2° - 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. 102, do Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIOS 

Do Sr. Romeu Queiroz, Deputado Federal, em atenção ao 
Requerimento n° 945/2003, da Deputada Vanessa Lucas, 
encaminhando informações sobre as providências tomadas. 

Do Sr. Simão Pedro Toledo, Conselheiro-Presidente do Tribunal de 
Contas do Estado, encaminhando informações em atendimento a 
solicitação da Comissão Especial do Tribunal de Contas. (- Anexe-se 
ao Requerimento no 723/2003.) 

Do Sr. Antônio Augusto Anastasia , Secretário de Planejamento e 
Gestão, encaminhando informações em atenção ao Requerimento no 
926/2003, da Comissão de Direitos Humanos. 

Do Sr. Bilac Pinto, Secretário de Ciência e Tecnologia, 
encaminhando informações em atenção ao Requerimento n° 
863/2003, do Deputado Djalma Diniz. 

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário da Saúde, encaminhando 
informações em atenção ao Requerimento n° 1.008/2003, do 
Deputado Fahim Sawan. 

Do Sr. José Vicente Damasceno, Prefeito Municipal de Buritis, 
prestando informações relativas a requerimento da Comissão Especial 
de Convênios com a União encaminhado pelo Ofício no 
817/2003/SGM. 

Do Sr. Osmando Pereira da Silva, Prefeito Municipal de ltaúna, 
informando a impossibilidade de seu comparecimento a reunião da 
Comissão de Administração Pública. (- À Comissão de Administração 
Pública.) 
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Do Sr. Antônio Pinheiro Júnior, Prefeito Municipal de lbirité, 

encaminhando informativo sobre critérios sociais de redistribuição de 
renda destinada aos municípios. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

Do Sr. Betinho Duarte, Presidente da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte, encaminhando cópia da moção do Vereador Henrique 
Braga em que manifesta repúdio à Embaixada Cubana no Brasil pela 
execução de três cidadãos cubanos que fugiam para os Estados 
Unidos. (-À Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. Francisco Eustáquio Rabello, Corregedor-Geral de Polícia , 
prestando informações relativas ao Requerimento no 968/2003, da 
Comissão de Direitos Humanos. 

Do Sr. Frederico Carlos Von Dollinger da Motta Bastos, Chefe de 
Gabinete do Secretário de Defesa Social , prestando informações 
relativas ao Requerimento no 783/2003, da Comissão de Segurança 
Pública. 

Da Sra. Maria Tereza de Fátima Barbosa, Secretária Executiva do 
Governador (7) , prestando informações relativas aos Requerimentos 
nos 974/2003, do Deputado Célio Moreira; 976/2003, do Deputado 
lvair Nogueira; 980/2003, da Comissão de Saúde; 1.012 e 1.013/2003, 
do Deputado Weliton Prado; 1.030/2003, do Deputado Leonardo 
Moreira; e informando o recebimento do Ofício no 2.052/2003/SGM. 

Do Sr. José Julio Coelho Pallone, Gerente-Geral da Agência 
Gutierrez da CEF, informando a liberação de recursos destinados à 
COPASA-MG, referentes às parcelas dos contratos que menciona. (-
À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Da Sra. Margareth Alessandra Krempel Figueiredo, Gerente da CEF, 
informando a liberação de recursos para o contrato de repasse OGU 
n° 125.315-38/2001 , da EMATER-MG. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. Jésus Trindade Barreto Júnior, Chefe de Gabinete da Polícia 
Civil do Estado, prestando informações relativas ao Requerimento no 
139/2003, do Deputado Adalclever Lopes. 

TELEGRAMA 
Do Sr. João Paulo Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados, 

agradecendo o envio do Requerimento no 705/2003, do Deputado 
Paulo Piau. 



28 Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 
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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 COMPLEMENTAR No 39/2003 
Institui a licença-maternidade especial para servidoras do Estado de 

Minas Gerais mães de bebês prematuros. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituída a licença-maternidade especial para 

servidoras públicas do Estado de Minas Gerais mães de recém-
nascidos pré-termos. 

Parágrafo único - Considera-se recém-nascido pré-termo o bebê 
nascido antes da 378 semana de gestação. 

Art. 2° - A licença-maternidade especial é a licença de 120 dias, à 
gestante prevista no art. 7°, inciso XVIII , da Constituição Federal e no 
art. 17 da Lei Complementar no 64, de 25 de março de 2002, 
acrescida do período correspondente à diferença entre o nascimento a 
termo e a idade gestacional do recém-nascido, devidamente 
comprovada. 

§ 1 o - A licença-maternidade especial de que trata esta lei será 
concedida com vencimentos integrais, devendo iniciar-se até 15 dias 
após o nascimento. 

§ 2° - A comprovação da idade gestacional prevista no "caput" deste 
artigo deverá ser feita por meio de exame clínico - Capurro, Ballard. 
Dubowic -, realizado nas primeiras quarenta e oito horas de vida, com 
laudo expedido pelo pediatra, no qual constarão a classificação do 
bebê como recém-nascido pré-termo e a determinação da idade 
gestacional. 

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2003. 
Sebastião Helvécio 
Justificação: Recém-nascidos pré-termos necessitam de um período 
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longo de atenção especial. Quanto menor a idade gestacional, 
maiores os cuidados necessários à recuperação do recém-nascido , 
sendo grande a incidência de complicações decorrentes da 
imaturidade dos diversos aparelhos. 

Nem todos os recém-nascidos necessitam de unidade de tratamento 
intensivo, podendo ser tratados em unidades de cuidados 
intermediários ou até em berçários, dependendo do grau de 
prematuridade e da gravidade das complicações. 

Após a alta hospitalar, já em casa, o recém-nascido continuará 
necessitando de cuidados especiais e acompanhamento criterioso. 

Entendemos que a licença-maternidade deva ser extendida, para 
que a mãe possa contribuir de forma decisiva para o crescimento e o 
desenvolvimento de seu filho . 

Este projeto de lei se reveste de grande interesse social para o 
Estado, ao permitir que o enleamento mãe-filho seja praticado com 
maior intensidade e abrangência, exatamente no momento em que a 
fragilidade do ser humano se torna mais visível e preocupante. Nesse 
contexto, tenho a certeza de contar com o apoio dos nobres pares 
desta Casa à aprovação de medida fundamentada na promoção de 
pessoas. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado André Quintão. Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar 
n° 18/2003, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1 .038/2003 
Declara de utilidade pública a Associação da Zona de Arte da 

Periferia- Z .A.P. 18 -, 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 Associação da Zona de 

Arte da Periferia - Z.A.P. 18 -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2003. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: A Associação da Zona de Arte da Periferia- Z.A.P. 18 -, 

constituída em 18/5/2001 , é uma entidade civil , de caráter artístico-
cultural e beneficente, não tendo, assim, fins lucrativos. 
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A entidade tem como finalidades: atuar na área de ensino 

oferecendo cursos livres de teatro para iniciação e capacitação de 
jovens e adultos; realizar atividades artísticas e culturais em todas as 
áreas, notadamente na de teatro, produzindo, promovendo e apoiando 
espetáculos, "shows", palestras e oficinas; criar e manter um grupo 
teatral profissional, que priorize a pesquisa da linguagem cênica na 
produção e realização de seus espetáculos; promover parcerias com 
outras entidades e associações em campanhas educativas, de 
valorização da comunidade e de resgate da cidadania por meio da 
cultura; envolver a comunidade do Bairro Itatiaia e adjacências no 
trabalho cultural desenvolvido, apoiando as manifestações artísticas 
da região e estimulando a formação e a organização de novos grupos 
culturais ; garantir a participação da comunidade carente nas 
atividades regulares desenvolvidas, por meio da concessão de bolsas 
de estudo nas oficinas e do acesso gratuito a espetáculos. 

Dessa forma, a Associação busca promover e incentivar as mais 
variadas atividades artísticas, visando proporcionar maior acesso à 
cultura, não fazendo nenhuma discriminação política, racial , religiosa. 
de nacionalidade, de sexo ou de posição social , nos termos do Código 
Civil brasileiro. 

- 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 N° 1 .039/2003 
Dispõe sobre a reaquisição de garrafas de polietileno tereftalato 

(PET) pelos fabricantes . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os fabricantes de produtos envasados em garrafas de 

polietileno tereftalato (PET) ficam obrigados a recolher 50° o das 
garrafas por eles comercializadas, no mínimo. 

Art. 2° - O descumprimento desta lei acarretará pena de multa de R$ 
1.000,00 (mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais) , na forma do 
regulamento desta lei. 

Art. 3° - Esta lei será regulamentada até trinta dias após a sua 
publicação. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 9 de setembro de 2003 . 
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Célio Moreira 
Justificação: As garrafas plásticas têm sido usadas em larga escala 

na indústria de bebidas sem que nenhuma providência esteja sendo 
tomada no que diz respeito à proteção ao meio ambiente. Seguindo o 
exemplo dos recipientes de alumínio, que hoje apresentam alto índice 
de reaproveitamento, apresento este projeto de lei para que as 
fábricas que se utilizam das garrafas de plástico fiquem obrigadas a 
recolher 50%, no mínimo, das garrafas postas em circulação. 

- 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 N° 1 .040/2003 
Dispõe sobre a inscrição de observação de interesse médico nos 

documentos de identificação. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica assegurado ao titular de documento de identificação 

expedido por órgão estadual o direito de nele fazer constar 
informações pessoais úteis para procedimentos médicos de 
emergência, como grupo sangüíneo e fator RH. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, entende-se por 
documento de identificação aquele que possui , no mínimo, as 
seguintes informações referentes à pessoa do titular: 

I - nome completo; 
11 -foto; 
111 -data de nascimento; 
IV - filiação. 
Art. 2° - O exercício do direito estabelecido por esta lei não exclui a 

incidência de taxa de expedição de documento regularmente prevista 
na legislação em vigor. 

Art. 3° - O Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias 
após a data de sua publicação. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 9 de setembro de 2003. 
Célio Moreira 
Justificação: O atendimento médico de emergência é na verdade 

uma corrida contra o tempo; por isso, entendo ser importante fazer 
constar em documentos de identificação informações básicas como 
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grupo sangumeo, fator RH, bem como informações sobre o 
acometimento a doenças como diabetes, epilepsia, hipertensão 
arterial , etc. De posse dessas informações, já constantes no 
documento de identificação, o médico não precisará submeter o 
paciente a exames, o que lhe permitirá prestar um atendimento mais 
rápido e mais adequado à condição pessoal do paciente, aumentando 
as chances de sucesso do procedimento. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.041 /2003 
Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba 

Unidos da Vila Mendes - GRESUVM -, com sede no Município de 
Varginha. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo 

Escola de Samba Unidos da Vila Mendes- GRESUVM -, com sede no 
Município de Varginha. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de agosto de 2003. 
Dimas Fabiano 
Justificação: O Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Vila 

Mendes tem por finalidade principal o estímulo, o desenvolvimento e a 
defesa dos direitos sociais. Suas principais atividades são a 
agremiação recreativa, a organização de desfiles carnavalescos e a 
realização de reuniões sociais, culturais e artísticas. É uma forma de 
incentivar a comunidade local a desenvolver suas aptidões artísticas e 
de envolver crianças e adolescentes em projetos culturais. Em suma, 
a entidade presta relevantes serviços à sociedade. Por esses motivos, 
é que me uno aos nobres pares em favor da aprovação deste projeto 
de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .042/2003 
Dispõe sobre a cremação de cadáver. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

L...-__---0-------1 



Art. 1° - Será cremado o cadáver: 
I - daquele que, em vida, houver demonstrado esse desejo, por 

documento público ou particular; 
11 - se a família da pessoa falecida assim o desejar, desde que, em 

vida. o "de cujus" não se tenha manifestado em contrário, na forma do 
inciso I; 

111 - mediante apresentação de laudo firmado por médico-legista, 
com a determinação da causa da morte e a atestação da inexistência 
de sinais de ação criminosa ou suicídio. 

§ 1 o - Constatada a existência de sinais e indícios de ação criminosa 
ou suicídio, o médico-legista fará referência expressa no laudo e o 
encaminhará à autoridade policial. 

§ 2°- Para efeito do disposto no inciso 11 , a família limita-se ao 
cônjuge, ou aos descendentes, aos ascendentes e aos irmãos, se 
maiores ou capazes, atuando nesta ordem, um na falta do outro. 

Art. 2° - O médico-legista recolherá do cadáver a ser cremado 
amostra de material que permita a posterior realização de exame de 
DNA. 

Parágrafo único - A amostra de que trata o "caput" deste artigo será 
armazenada e catalogada pelo Instituto Médico Legal e preservada 
pelo prazo de dez anos. 

Art. 3° - As cinzas resultantes da cremação do cadáver serão 
recolhidas em urna, e esta, guardada em nicho. 

§ 1 o - Constarão na urna os dados identificadores da pessoa 
falecida, a data do óbito e da cremação. 

§ 2° - A urna poderá ser entregue a quem o "de cujus" houver 
indicado, em vida, ou retirada pela família, observado o disposto no § 
1 o do art.1 o . 

Art. 4 o - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias contados de sua publicação. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de agosto de 2003. 
Doutor Ronaldo 
Justificação: A cremação de cadáver vem se tornando uma opção 

para o sepultamento, e muitas são as famílias que vêm optando por 
esse tipo de funeral ; impõe-se, todavia, estabelecer as condições para 
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a cremação, não só pelo aspecto ético, mas também pela 
necessidade de preservar elementos importantes de prova, em caso 
de suspeita de ação criminosa. 

Com o advento dos exames de paternidade, é necessário considerar 
ainda a preservação de amostra de material para a pesquisa do DNA, 
que pode ser decisiva no reconhecimento de direitos. 

Tais amostras são pequenas e não ocuparão espaço significativo 
nos arquivos do IML. 

Por outro lado, a exigência do laudo de necropsia realizado por 
médico-legista do Estado, afasta a possibilidade de algum equívoco 
quanto à determinação da causa da morte. 

Até agora há a possibilidade de esse laudo ser substituído pela 
atestação de dois médicos, que, sem o preparo técnico especffico do 
legista, podem deixar de perceber sinal ou circunstância que indiquem 
alguma ação criminosa ou de auto-extermínio. 

O ordenamento jurídico tem que acompanhar as inovações e regular 
as condutas e os procedimentos resultantes dessa modernidade. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Direitos 
Humanos e de Segurança Pública para parecer, nos termos do art. 
188, c/c o art. 1 02, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 1 .043/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais São José 

Operário de Sete Lagoas, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Sociais 

São José Operário de Sete Lagoas, com sede nesse município. 
Art . 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de setembro de 2003. 
Doutor Ronaldo 
Justificação: Entidade de fins filantrópicos, a Obras Sociais São José 

Operário de Sete Lagoas presta assistência à maternidade e à 
infância carentes, provendo a educação da criança e sua adaptação 
ao meio social. 

Em funcionamento desde 1989, a entidade vem prestando 
assistência médica, oferecendo alimentação, cursos de higiene e 
cursos profissionalizantes às famílias cadastradas. 
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Os membros da diretoria não recebem remuneração e são 

pessoas de idoneidade comprovada e de excelente conceito social. 
Pelo trabalho persistente e dedicado, a entidade merece o 

reconhecimento de utilidade pública, que consistirá em importante 
passo na ampliação de suas atribuições e do alcance social dos seus 
objetivos. 

- 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 N° 1.044/2003 
Dispõe sobre a destinação dos recursos reservados ao Estado 

provenientes da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores - IPVA. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Do produto da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade 

de Veículos Automotores - IPVA -, incluídos os acréscimos legais 
correspondentes, pertencentes ao Estado, previsto na Lei no 12.735, 
de 30 de dezembro de 1997, 25% (vinte e cinco por cento) serão 
transferidos ao Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes -
FUNTRANS -, criado pela Lei n° 13.452, de 12 de janeiro de 2000. 

Art. 2° - Os recursos financeiros provenientes da arrecadação do 
IPVA e destinados ao FUNTRANS, conforme previsto no art. 1 o desta 
lei, serão distribuídos e aplicados no financiamento de programas de 
infra-estrutura de transportes, na seguinte proporção: 

I - 75% (setenta e cinco por cento) deverão ser utilizados para 
recuperação da malha rodoviária do Estado. 

11 - 25% (vinte e cinco por cento) deverão ser utilizados para a 
realização de melhorias físicas , pavimentação e obras de infra-
estrutura em corredores de transporte coletivo de região 
metropolitana, incluindo-se os pontos de embarque e desembarque de 
passageiros, os dispositivos de drenagem, sinalização, baias, 
passeios, abrigos e iluminação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2003. 
Gustavo Valadares 
Justificação: O extinto Fundo Rodoviário Nacional - FRN - era 
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formado com recursos do Imposto Único sobre Lubrificantes 
Líquidos e Gasosos - IULCLG. Esse imposto era distribuído entre as 
três esferas de governo, com cerca de 2/3 do seu valor destinado aos 
estados e territórios e ao Distrito Federal para a execução dos seus 
respectivos sistemas rodoviários e para custeio dos programas de 
construção, conservação e melhoria das rodovias. 

Como os recursos do IULCLG não estavam pagando a totalidade 
dos valores de construção e manutenção das rodovias , foram criados 
novos tributos, entre os quais a Taxa Rodoviária Única - TRU -, que 
eram considerados como contrapartida ao setor público pelos custos 
decorrentes da construção e manutenção das rodovias. 

A TRU visava à eliminação do problema de múltipla tributação, uma 
vez que era permitida às diversas unidades da federação a cobrança 
de taxas de registro e licenciamento de veículos, em substituição à 
taxa federal. A TRU, instituída em 1969, tinha como fato gerador o 
registro e o licenciamento de veículos rodoviários. 

Até a promulgação da Constituição de 1988, contribuíam para o 
financiamento do transporte rodoviário, na esfera federal , recursos · 
provenientes do Imposto de Renda (pessoas físicas e jurídicas) , do 
Imposto sobre Produtos Industrializados, do Imposto Único sobre 
Lubrificantes Líquidos e Gasosos, do Imposto Único Mineral, do 
Imposto de Importação, do Imposto de Exportação e de royalties. 

No âmbito estadual, destacavam-se o Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias, metade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis 
e o Imposto Territorial Rural. Na esfera municipal, o Imposto sobre 
Serviço de Qualquer Natureza, parte do Imposto sobre Transmissão 
de Bens Imóveis e o Imposto Predial e Territorial Urbano. 

Em 1986, a TRU foi substituída pelo imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores - IPVA -, cuja arrecadação é, atualmente, 
eqüitativamente destinada aos Estados e aos municípios. 

A nova Carta modificou a estrutura tributária criando um imposto 
estadual que incorporou, em sua base de cálculo, entre outros, o 
Imposto Único sobre Lubrificantes Líquidos e Gasosos - IULCLG. A 
partir de 1989, os Governos Estaduais passaram a receber as 
contribuições dos usuários do subsetor rodoviário, de todos os tributos 
gerados no setor, por meio da arrecadação do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS - (englobando, entre 
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outros, o antigo IULCLG) e do Imposto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores - IPV A. Cabe ressaltar que nessa nova 
formação de receita tributária não existe garantia de aplicação desses 
recursos no sistema rodoviário, uma vez que foi extinta a figura da 
receita vinculada. 

A insuficiência de recursos do Tesouro nos últimos anos não permite 
o atendimento a todas as necessidades de manutenção, segurança e 
operação da malha rodoviária estadual. Em conseqüência, a infra-
estrutura do setor rodoviário encontra-se em processo acelerado de 
degradação e necessitando de ampliação. 

De acordo com estudos realizados pela Confederação Nacional dos 
Transportes- CNT- em 14% da extensão total da malha rodoviária do 
Estado, considerando-se as rodovias federais e estaduais, 74,5% 
delas foram consideradas deficientes por não atenderem requisitos 
considerados essenciais, com destaque a questões relacionadas ao 
projeto e à conservação. Além disso, levantamento feito pelo DER-MG 
apontou 32,5% da extensão da malha rodoviária estadual 
pavimentada em más condições de tráfego, em função, basicamente, 
da avançada idade dos pavimentos, sobrecarga de veículos, 
existência de segmentos com elevado número de acidentes e, 
principalmente, manutenção deficiente da rodovias. 

O que parece injusto é punir os usuários do setor, sem contar com 
os prejuízos econômicos causados pela inadequada manutenção da 
malha. Isso porque quando o estado de conservação de uma rodovia 
passa de bom para mau, os custos operacionais dos veículos podem 
aumentar em até 36%, o consumo de combustível pode crescer em 
até 58%, o tempo médio da viagem pode aumentar em 1 00% , e o 
índice de acidentes aumenta em 50%. 

Os usuários do setor rodoviário , por sua vez, não deixaram de 
contribuir para a formação das receitas tributárias e, no momento, 
estão duplamente penalizados. Pagam os tributos sem a garantia de 
sua aplicação no sistema rodoviário e, por outro lado, têm seus custos 
operacionais aumentados em conseqüência da inadequada 
manutenção da infra-estrutura. 

Os problemas enfrentados nos centros urbanos não são menores. 
Profundas mudanças econômicas, demográficas e sociais vêm 
alterando significativamente a dinâmica das cidades. Situações 
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crônicas de congestionamentos são responsáveis pela elevação do 
tempo de viagem, com impacto na eficiência urbana. 

Na última década, o número de passageiros transportados por 
ônibus nas áreas urbanas brasileiras caiu cerca de 13%. Nos sistemas 
metro-ferroviários a queda foi ainda maior no mesmo período, cerca 
de 28~o. O crescimento urbano obrigou parte da população a instalar-
se em áreas periféricas, provocando o aumento das distâncias. do 
tempo de viagem e dos custos dos deslocamentos. O planejamento 
dos serviços de transporte público não se adaptou a essa nova 
dinâmica, e as redes de serviços não se adequaram ás novas 
necessidades. Apesar do aumento da oferta, os serviços se 
mantiveram deficientes, especialmente no que diz respeito a 
regularidade, flexibilidade e qualidade. 

A partir de então, parte dos usuários do transporte coletivo passou a 
utilizar o transporte alternativo, por ser mais atrativo que os serviços 
de transporte regular, considerados inflexíveis, caros e de qualidade 
insatisfatória. Da mesma forma, uma parcela da população passou a 
restringir o número de suas viagens, privando-se do acesso aos 
centros de saúde, educação, trabalho, lazer. Isso agravou o problema 
da pobreza urbana e da exclusão social. 

O automóvel, antes restrito às classes mais altas, passou a ser 
utilizado por parcelas da população que antes dependiam do 
transporte coletivo. A intensificação do uso do automóvel trouxe 
sobrecarga aos sistemas viários nos grandes centros urbanos, 
notadamente na Região Metropolitana de Belo Horizonte, provocando 
congestionamentos severos, o aumenta da poluição ambiental e o 
crescimento do número de acidentes. 

O serviço de ônibus, principal meio de transporte da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, precisa ser modernizado para 
possibilitar melhor eficiência operacional em resposta às demandas da 
população. Mas, em face da redução dos investimentos destinados ao 
planejamento e à oferta, as redes de serviço não estão sendo 
adaptadas a essa dinâmica. 

Por essa razão, deve-se dar prioridade também ao financiamento 
para a melhoria do sistema de transporte coletivo destinado à 
população de baixa renda, aperfeiçoando condições de acesso, tempo 
de viagem, conforto e confiabilidade com a realização de melhorias 
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físicas, pavimentação e obras de infra-estrutura em corredores de 
transporte coletivo da Região Metropolitana. 

Para promover a retomada da posição de Minas Gerais no cenário 
nacional, entre as prioridades agendadas pela atual administração do 
Estado foi dada ênfase à ampliação e à recuperação da sua malha 
rodoviária, para a promoção do desenvolvimento econômico e social 
em bases sustentáveis. 

Assim , com o objetivo de reverter o quadro atual que o setor de 
transporte estadual enfrenta, o Governo do Estado vem trabalhando 
na construção de um entendimento junto aos líderes na Câmara dos 
Deputados e ao Governo Federal em torno da reforma tributária. 

Para tanto, obteve sinalização favorável em relação à transferência 
de 25% dos recursos oriundos da Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico incidente sobre a imposição e a comercialização 
a petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool 
etílico combustível (CIDE), instituídos por intermédio da Lei Federal no 
10.336, de 2001 , regulamentada pelo Decreto n° 10.636, de 2002. 

Merece destaque também o fato de ter sido pactuado que os 
recursos da CIDE a serem transferidos para os Estados deverão ter 
aplicação exclusiva nos programas de infra-estrutura de transportes, 
cuja efetivação depende apenas de formalização. 

Espera-se que, assim como deverá ocorrer com os recursos da 
CIDE, também a quota reservada ao Estado referente à arrecadação 
do I PVA possa ser destinada aos programas de infra-estrutura de 
transporte, de forma a, novamente, garantir a manutenção, a 
segurança, a satisfatória operação da malha e a melhoria da 
acessibilidade tanto em rodovias como na Região Metropolitana. Isso 
possibilitaria a melhoria das condições indispensáveis não só ao 
crescimento harmônico da Região Sudeste, pela atração de 
investimentos necessários à complementação da economia do 
Estado, como também o esperado aumento da capacidade de auto-
sustentação do seu desenvolvimento. 

Apresentamos, assim, esta proposição, com a intenção de oferecer 
melhores condições ao gestor do FUNTRANS para o exercício de 
suas competências estabelecidas no art. 2° da mencionada Lei , no art. 
3° da Lei n° 11.403, de 21 /1/94, e no art. 21 da Lei Federal no 9.503, 
de 24/9/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Transporte 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .045/2003 
Acrescenta dispositivo à Lei no 12.727, de 30 de dezembro de 1997. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O art. 22 da Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de 1997, 

passa a vigorar com o seguinte parágrafo único: 
"Art . 22- ... 
Parágrafo único - O protesto de título e de documento de dívida 

independe de prévio depósito de valores relativos a custas, 
emolumentos ou qualquer outra despesa.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 2003. 
Lúcia Pacífico 
Justificação: A prática do protesto de títulos e outros documentos de 

crédito no Estado tem gerado prejuízos para os contribuintes mineiros 
pelo fato de o apresentante ser obrigado a proceder ao recolhimento 
dos emolumentos e dos tributos quando da apresentação do título em 
cartório, sendo certo que essa providência deveria ocorrer quando da 
efetiva realização do protesto. 

Em inúmeras oportunidades o simples aviso do cartório para o 
devedor faz com que este quite o débito sem que o protesto se 
efetive. Entretanto, o contribuinte já recolheu previamente os custos 
relativos a um ato jurídico que não veio a existir, o que torna a 
cobrança de todo indevida. 

Cabe ressaltar que, no Estado de São Paulo, a prática do 
recolhimento antecipado dos referidos emolumentos e tributos já foi 
coibida por meio da Lei no 10.71 O, de 29/12/2000. Cabe também a 
esta Casa livrar o contribuinte dessa cobrança indevida. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.046/2003 
Dispõe sobre consulta odontológica com avaliação periodontal , no 

acompanhamento pré-natal na rede pública do Estado. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado providenciará para que todas as gestantes que 

estiverem em acompanhamento pré-natal na rede pública de saúde 
estadual sejam submetidas à consulta odontológica com avaliação 
periodontal. 

Art. 2° - As gestantes portadoras de alterações periodônticas 
deverão ser acolhidas, orientadas e tratadas em programa específico. 

Art. 3° - As ações desse programa serão gratuitas, e os recursos 
serão oriundos dos repasses do Sistema Único de Saúde e Fundo 
Estadual de Saúde. 

Art . 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias contados de sua publicação. 

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2003. 
Sebastião Helvécio 
Justificação: Estudos científicos têm demonstrado que a doença 

periodontal, inicialmente considerada como um fenômeno localizado 
no periodonto - denominação dada aos tecidos que circundam o dente 
(gengivas, osso alveolar, cemento e ligamento periodontal) -, é hoje 
reconhecida pelas repercussões à distância. 

A literatura recente tem mostrado vários trabalhos que relacionam o 
nascimento de recém-nascidos pré-termo ou de baixo peso com a 
presença de doença periodontal materna. 

A implicação da associação causal entre doença periodontal e 
prematuridade e baixo peso ao nascer não pode ser minimizada, uma 
vez que aumentam significativamente o risco de morte, de seqüelas 
neurológicas e de desenvolvimento neurológico insatisfatório. Além 
disso, implica custos elevados, uma vez que um grande percentual de 
recém-nascidos pré-termo e com baixo peso necessitam de 
tratamento intensivo. 

A doença periodontal materna aumenta a incidência de baixo peso 
ao nascer e de prematuridade, o que justifica que a atenção à saúde 
periodontal das gestantes deve passar a ter um espaço dentro das 
ações de acompanhamento pré-natal da rede de saúde pública. 

Um controle mais efetivo irá, sem dúvida, melhorar a qualidade de 
vida das crianças mineiras e contribuir para a redução de custos com 
a assistência perinatal. 
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A formação de cidadãos plenos de saúde e felizes é o objetivo 

maior da promoção humana. 
Ao diminuir a incidência de prematuridade entre os mineiros, 

estaremos diminuindo o ônus para a família, para o Estado e 
construindo uma sociedade mais justa e igualitária. 

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

PROJETO DE LEI No 1.047/2003 
Altera dispositivo da Lei n° 6.367, de 26 de dezembro de 1975, e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O inciso VI do art. 114 passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 114 - ....... ............. ... ............... .. 
VI - aos eventos que visem às promoções de caráter recreativo ou 

de natureza esportiva amadora.". 
Art . 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

produzindo efeitos no exercício financeiro subseqüente. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de setembro de 2003. 
Sidinho do Ferrotaco 
Justificação: A pretensão que nos move, ao apresentar este projeto, 

está vinculada à ampliação e ao incentivo das práticas esportivas. 
Na forma vigente das isenções elencadas no art. 114 do Código 

Tributário, a hipótese de incidência da taxa de segurança pública 
atinge não só os eventos esportivos oficiais como também os 
amadores, quando o evento exija o serviço operacional de polícia 
ostensiva. 

Os estudos sociológicos nos mostram que quanto menos incentivo 
seja dado às práticas esportivas, mais campo se abre para a violência. 

Em contraposição aos objetivos maiores de nosso Estado, o 
dispositivo legal incentiva situações totalmente contrárias ao bem 
comum. 

A exigência do pagamento da taxa para a cobertura dos serviços de 
policiamento, inclusive para os eventos esportivos amadores, resulta 
em obstáculos ao desenvolvimento desses eventos. 

Menos incentivo ao esporte implica incremento dos níveis de 
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violência. Mais violência, mais insegurança. Incentiva-se, 
indiretamente, pelo próprio dispositivo legal, a violência que o Estado 
tem a incumbência de combater. 

A segurança é um valor e um princípio basilar da estrutura do estado 
democrático de direito. O pacto contratual firmado entre poder público 
e governados reflete a situação implicitamente projetada na relação de 
obediência existente entre o aparato estatal e a sociedade civil. 
Percebe-se que abrimos mão de nossas liberdades, submetendo-nos 
aos regramentos exarados pelas entidades governamentais, pois 
partimos do pressuposto de que essa mesma estrutura de governo 
garantirá os bens necessários à manutenção da dignidade do 
indivíduo. 

Vislumbra-se que, ao contrário da serventia do instrumento legal, 
como ferramenta de construção do bem comum, o dispositivo aqui 
impugnado está contribuindo exatamente para a formação de uma 
situação contrária aos interesses sociais. 

A ação parlamentar deve convergir para o incentivo às atividades 
socializantes, pois sabemos a importância dessas atividades para a 
desenvoltura e o crescimento da população. 

Ressalte-se que a modificação proposta prevê até mesmo cláusula 
de vigência, em consonância aos princípios direcionadores da LRF. 
Como não se propôs, em paralelo, a respectiva compensação da 
receita prevista, inseriu-se a previsão de vigência para o próximo 
exercício financeiro. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.048/2003 
Declara de utilidade pública a Escola Paroquial Pio XII , com sede 

no Município de Poços de Caldas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Escola Paroquial Pio 

XII , com sede no Município de Poços de Caldas. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 8 de setembro de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira 
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Justificação: A Escola Paroquial Pio XII, com sede no Município 

de Poços de Caldas, fundada em 1965, é uma entidade filantrópica, 
sem fins lucrativos . 

Tem por objetivo a educação da mulher, estimulando o 
desenvolvimento de suas aptidões para o lar, por meio de cursos de 
culinária e nutrição, de corte e costura, de cabelereira e manicure, e 
de economia doméstica com reciclagem e aproveitamento de 
materiais. 

Busca, ainda, ministrar ensinamentos e noções gerais sobre 
puericultura, enfermagem, assistência social • cuidados com pessoas 
idosas , formação moral e religiosa em geral. 

A documentação apresentada está em consonância com a Lei no 
12.972, de 27n/98. 

Assim , espero o costumeiro apoio de meus pares para a aprovação 
deste projeto. 

- 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 N° 1.049/2003 
Declara de utilidade pública a Ação Feminina de Assistência Social 

Vigésimo Nono Batalhão de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 
, com sede no Município de Poços de Caldas. 

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

Assistência Social Vigésimo Nono Batalhão de Polícia Militar do 
Estado de Minas Gerais, com sede no Município de Poços de Caldas. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 8 de setembro de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: A Ação Feminina de Assistência Social Vigésimo Nono 

Batalhão de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, com sede no 
Município de Poços de Caldas, é uma entidade filantrópica sem fins 
lucrativos que tem por finalidade o amparo e a proteção da 
maternidade e da infância. Concomitantemente busca promover a 
integração social das famílias desprovidas de recursos, através do 
estímulo ao desenvolvimento de aptidões para o trabalho. 
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Busca ainda promover a erradicação da pobreza através da 

distribuição de gêneros alimentícios, medicamentos, materiais 
escolares e outros de primeira necessidade. 

A documentação apresentada está em consonância com a Lei no 
12.972, de 27/7/98. 

Assim sendo, espero o costumeiro apoio de meus 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. 

REQUERIMENTOS 
N° 1.299/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com a Paróquia de Gonçalves, no 
Município de Gonçalves, por seu jubileu de prata. (- À Comissão de 
Educação.) 

N° 1.300/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Rádio Inconfidência pelos 
seus 67 anos de fundação. (-À Comissão de Transporte.) 

N° 1.301/2003, do Deputado Adelmo Carneiro Leão e outros, 
solicitando seja formulada manifestação de apoio ao nome do Sr. 
Celso Furtado para o Prêmio Nobel de Economia. (- À Comissão de 
Turismo.) 

N° 1.302/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Rede 
Globo Minas pela série de reportagens sobre o Projeto Jaíba. (- À 
Comissão de Transporte.) 

N° 1.303/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com os Srs. Aécio Neves, 
Governador do Estado, Odelmo Leão, Secretário de Agricultura, e 
Elbe Brandão, Secretária Extraordinária para o Desenvolvimento dos 
Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas, pela reabertura 
de frigorífico no Município de Janaúba. (- À Comissão de Turismo.) 

N° 1.304/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Salinas pelo transcurso do aniversário de sua emancipação. 

N° 1.305/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
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Rio Pardo de Minas pelo transcurso do aniversário de sua 
emancipação. (-Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

wo 

N° 1.306/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Manga pelo transcurso do aniversário de sua emancipação. (- Idêntica 
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Arlen 
Santiago. Anexe-se ao Requerimento n° 1.204/2003, nos termos do § 
2° do art . 173 do Regimento Interno.) 

N° 1.307/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Francisco Sá pelo transcurso do aniversário de sua emancipação. (-
Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Arlen Santiago. Anexe-se ao Requerimento n° 1.186/2003, nos termos 
do§ 2° do art. 173 do Regimento Interno.) 

N° 1.308/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Mato Verde pelo transcurso do aniversário de sua emancipação. (-
Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Arlen Santiago. Anexe-se ao Requerimento no 1.187/2003, nos termos 
do § 2° do art. 173 do Regimento Interno. 

N° 1.309/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Rádio Inconfidência pelo 
transcurso de seu 6JO aniversário de fundação. (- Idêntica proposição 
foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
Anexe-se ao Requerimento no 1 .300/2003, nos termos do § 2° do art. 
173 do Regimento Interno.) 

N° 1.310/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com as comunidades de 
Caetanópolis e Paraopeba pela realização da 21 a Exposição 
Agroindustrial desses municípios. 

N° 1.311 /2003, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Cooperativa Agropecuária do 
Alto Paranaíba- COOPADAP- pelo transcurso do 30° aniversário de 
implantação do Programa de Assentamento Dirigido do Alto 
Paranaíba - PADAP. (- Distribuídos à Comissão de Política 
Agropecuária.) 

N° 1.31 2/2003, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando seja 
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formulado voto de congratulações com a comunidade de São 
Gotardo pelo transcurso do 88° aniversário de emancipação político-
administrativa desse município. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais .) 

N° 1.313/2003, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Município de Carmo do 
Paranaíba e a Associação dos Cafeicultores da Região de Carmo do 
Paranaíba - ASSOCAFÉ - pela realização do VIII Simpósio de 
Pesquisa Cafeeira do Cerrado e da 11 Feira de Agronegócios do 
Cerrado. (-À Comissão de Política Agropecuária.) 

No 1.314/2003, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Coromandel pelo transcurso do 80° aniversário de sua emancipação 
político-administrativa. (- Idêntica proposição foi apresentada 
anteriormente pelo Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao 
Requerimento no 1 .292/2003, nos termos do § 2° do art. 173 do 
Regimento Interno.) 

N° 1.315/2003, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do IPSEMG com vistas à manutenção 
do Programa IPSEMG-Família. (-À Comissão de Saúde.) 

No 1.316/2003, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Sempre Editora pelo 
lançamento do jornal "O Tempo Contagem". (- À Comissão de 
Transporte.) 

N° 1.317/2003, da Comissão de Defesa do Consumidor, pleiteando 
sejam solicitadas ao Chefe da Polícia Civil informações sobre a 
licitação para concessão de serviços de reboque e guarda de veículos 
apreendidos. 

N° 1.318/2003, da Comissão de Defesa do Consumidor, pleiteando 
seja solicitada ao Chefe da Polícia Civil a planilha de custos que 
embasou o reajuste de preços do contrato com a empresa Logiguarda 
Guarda de Veículos e Equipamentos Ltda. 

N° 1.319/2003, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando 
seja enviado ao Chefe da Polícia Civil do Estado pedido de 
informações sobre a destinação dos veículos que menciona. 

N° 1.320/2003, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando 
seja enviado ao Chefe da Polícia Civil do Estado pedido de cópia dos 
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documentos que menciona. 
N° 1.321 /2003, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando 

seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil do Estado pedido de 
informações sobre a realização de leilão dos veículos que menciona. 
(-Distribuídos à Mesa da Assembléia .) 

N° 1 .322/2003, da Comissão de Educação, solicitando seja 
formulado apelo à Secretária da Educação com vistas a construção de 
prédio para instalação da Escola Estadual Jardim lpê. 

Do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando seja encaminhado 
ao Ministério Público pedido de informações sobre o documento que 
menciona.(- À Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Antônio Andrade, Dinis Pinheiro, Jô Moraes, Mauro Lobo, Alberto 
Pinto Coelho, Chico Simões, Djalma Diniz, lvair Nogueira, José 
Henrique (2) , José Henrique e outros, Maria José Haueisen, Padre 
João (2), Ricardo Duarte, Rogério Correia, Sargento Rodrigues e 
Marília Campos e das Comissões de Meio Ambiente, do Trabalho, de 
Administração Pública, de Defesa do Consumidor (3) e de Saúde, da 
Comissão Especial da Expansão do Metrô e da Comissão Especial da 
UEMG. 

Proposição Não Recebida 
- A Mesa, nos termos do inciso IV do art. 173 c/c com o inciso I do 

art. 284 do Regimento Interno, deixa de receber a seguinte 
proposição: 

REQUERIMENTO 
Da Comissão de Educação, solicitando seja formulado voto de 

congratulações com o Instituto São Rafael pelo transcurso de seus 77 
anos de fundação. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Saúde e de Segurança Pública e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Ronaldo. 
O Deputado Doutor Ronaldo - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, funcionários da Casa, 
senhoras e senhores, desde o início de agosto, quando a sede do MG 
Transplantes foi transferida para o Hospital João XXIII , já foram 
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realizadas nove doações múltiplas de órgãos. Foram 14 
transplantes no Estado, só no mês de agosto, com doações em Belo 
Horizonte e em outros municípios mineiros. Esses números refletem 
os primeiros resultados de uma campanha para estimular as doações 
de orgãos e tecidos, iniciada no mês passado. O objetivo é 
conscientizar as famílias a respeito da importância da doação, pois 
ainda há uma certa resistência em autorizar a retirada dos órgãos do 
parente, quando constatada a morte encefálica. Essa campanha, 
lançada em boa hora, já está sendo veiculada na televisão e chegará, 
ainda esta semana, aos jornais e emissoras de rádio. 

Como afirma o Presidente Carlos Mosconi, da FHEMIG, "a 
população mineira é muito solidária, só falta motivá-la corretamente". 
É intenção da Secretaria de Estado da Saúde estender essa 
campanha às escolas estaduais, em que os profissionais do MG 
Transplantes farão palestras e distribuirão material educativo a 
respeito dos transplantes. 

Quanto mais a comunidade estiver sensibilizada para a necessidade 
da doação de órgãos e tecidos, maior será a possibilidade de 
transplantes, beneficiando pacientes que aguardam em filas de espera 
e dando-lhes a esperança de uma vida normal. Hoje, as filas de 
espera registram um número elevado de pacientes, em torno de 5 mil 
no Estado, com previsão de que sejam atendidos em dois anos. 

Felizmente, com a atual campanha, esse prognóstico poderá mudar: 
em menos de 30 dias, foram transplantados 158 órgãos, beneficiando 
70 pessoas. Foram 99 córneas, 23 rins retirados "post-mortem", 14 
rins transplantados intervivos, 13 medulas, 4 rins e pâncreas 
conjugados, 3 pâncreas, 2 corações, 1 pulmão, 1 rim e fígado 
conjugados. 

Cumpre ressaltar a significativa margem de sucesso dos 
transplantes. A paciente que recebeu um pulmão, há poucos dias, já 
deixou o CTI e se recupera muito bem. As captações de órgãos vêm 
sendo feitas em todo o Estado. Dessas 14 doações múltiplas, 6 
captações foram feitas em Belo Horizonte, 2 em Uberlândia, 2 em 
Governador Valadares, 1 em Montes Claros, 1 em Juiz de Fora, 1 em 
lpatinga e 1 em Betim. 

A Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos - MG 
Transplantes - foi criada em 1989, por resolução da Secretaria de 
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Estado da Saúde e estruturada a partir do início da década de 90, 
criando as regionais e mantendo permanente colaboração com o 
Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde. Hoje, são 
seis regionais que atuam não só na captação de potenciais doadores, 
mas também na busca ativa, ou seja, as equipes procuram os 
hospitais, em que são maiores as possibilidades de existência desses 
doadores. 

O Brasil é o segundo maior país transplantador do mundo, atrás 
apenas dos Estados Unidos. Apesar disso, apresenta baixo índice de 
doação de órgãos: 4 doadores por milhão de habitantes. O índice nos 
Estados Unidos é de 27 por milhão, e na Espanha, em cada milhão de 
habitantes, 42 são doadores. 

É muito importante que cada um de nós manifeste à família a 
intenção de ser doador, pois cabe a ela autorizar a doação de órgãos. 
Segundo o Coordenador Estadual do MG Transplantes, os hospitais 
autorizados e as equipes especializadas em retirada e manutenção de 
órgãos são suficientes para realizar retiradas e transplantes em 
números maiores que os atuais. Mas Minas ainda está em 7° lugar no 
índice de doadores: são apenas 2,7 por milhão de habitantes, embora 
seja o 2° lugar no País em número de transplantes realizados. 

A revista "Encontro" do mês de setembro traz excelente matéria de 
capa, relatando a "Vida após o transplante", em que mostra várias 
expenencias bem-sucedidas de pacientes transplantados. São 
depoimentos emocionantes, que ilustram o valor da doação de 
órgãos. 

Quero manifestar aqui o meu aplauso à revista "Encontro", na 
pessoa de seu Diretor-Geral, Sr. Paulo César de Oliveira; ao 
Secretário de de Saúde, Dr. Marcus Pestana; ao Presidente da 
FHEMIG, Dr. Carlos Mosconi; ao Coordenador Estadual do MG 
Transplantes, Dr. João Carlos Araújo ; e à Coordenadora Local , Ora. 
Maria Aparecida de Paula. 

Estão de parabéns as várias equipes que realizam a retirada e 
manutenção dos órgãos e as equipes que fazem os transplantes em 
nosso Estado. 

Mas, se, de um lado, o momento é de comemoração pelo sucesso 
dos recentes transplantes, de outro, é de apreensão, diante da 
situação de emergência e de calamidade pública que atinge vários 

'--------0-----1 



395 
municípios mineiros. O órgão oficial de imprensa do Estado 
publicou, em 14 e 30 de agosto, os decretos estaduais que 
homologam decretos municipais que estabeleceram situação de 
emergência e calamidade pública, levando em consideração os 
graves problemas decorrentes da seca. 

Os decretos consideram ainda o comprometimento das atividades 
socioeconômicas desses municípios, uma vez que as lavouras foram 
perdidas em sua quase totalidade; consideram que o volume de água 
dos mananciais está prejudicado, a ponto de as comunidades rurais 
estarem sem água até para o consumo humano e que, a esta altura, é 
improvável a precipitação de chuvas em níveis razoáveis e, ainda que 
isso ocorra, não serão suficientes para mudar a situação; consideram, 
por fim, que os prognósticos meteorológicos dão conta da escassez 
de chuvas até o mês de outubro. 

Em situação de emergência estão hoje os seguintes municípios: 
Berilo, Crisólita, Curral de Dentro, Várzea da Palma, São João da 
Lagoa, Urucrânia, Capelinha, Catuji, Coração de Jesus, Teófilo Otôni, 
Coronel Murta, ltambacuri, Jequitinhonha, Francisco Dumont, Novo 
Cruzeiro , Virgem da Lapa, Montes Claros, Buritizeiro, Riachinho e 
Santa Fé de Minas. Em estado de calamidade pública estão: Lontra, 
São João da Ponte, ltinga, Chapada do Norte, Carlos Chagas, 
Joaquim Felício e Santo Antônio do Retiro. 

A situação é muito grave e vai acentuar o êxodo rural, o 
desemprego, a fome, as doenças e a miséria. Na grande maioria, os 
mumc1p1os em situação de emergência apresentam quadro 
configurado como desastre de nível 111 de intensidade, de acordo com 
a Resolução no 3, do Conselho Nacional de Defesa Civil. 

O Governo do Estado vem agindo prontamente, autorizando os 
órgãos do Sistema Nacional de Defesa Civil a prestarem apoio 
suplementar aos municípios afetados pelo desastre. Mas é preciso 
mais. Alguma coisa tem de ser feita para evitar que todos os anos o 
problema se renove. Há de se fazer um planejamento estratégico, 
prevendo a conservação dos cursos de água e das matas ciliares, a 
construção de reservatórios e poços, para que as calamidades que 
tanto prejudicam o nosso Estado, ora pela seca prolongada, ora pelo 
efeito das chuvas, como ocorreu no início deste ano, sejam reduzidas. 

Para finalizar, quero fazer um registro a respeito de um mineiro, 
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natural de Sete Lagoas, falecido em 26 de agosto. Trata-se do ex-
Ministro Murilo Macedo, advogado, que foi titular do Ministério do 
Trabalho, de 1979 a 1985, no Governo João Figueiredo. 

Macedo foi Diretor do Banco Nacional, em São Paulo, presidiu o 
BANESPA, o Banco Nossa Caixa e a Companhia Energética do 
Estado de São Paulo. Trabalhou, por último, como consultor, e faleceu 
em São Paulo, aos 80 anos de idade. 

Deixo aqui a minha homenagem ao sete-lagoano ilustre. 
O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Cumprimento-o pelo 

pronunciamento. Primeiramente, sobre a situação dos transplantes em 
Minas, houve grande avanço quando se concentrou no Hospitai ·João 
XXIII a unidade receptora de órgãos, embora haja denúncias 
envolvendo laboratórios que sonegaram informações e alteraram 
exames de compatibilidade de órgãos. Em alguns minutos 
assumiremos a Comissão de Saúde como membro titular, e uma das 
primeirs providências será passar a limpo a situação desses 
laboratórios diante da MG-Transplantes. 

Cumprimento-o pela segunda parte de seu pronunciamento. V. Exa. 
tem atuação destacada em vários municípios do Norte de Minas e do 
Jequitinhonha, conhece de perto o problema da seca. A situação é 
dramática, as últimas chuvas foram apenas em março, não foi 
suficiente para aflorar a esperança do povo do Norte mineiro. 

No último final de semana, estivemos nos Municípios de Mirabela, 
Januária e outros, em contato com associações comunitárias rurais , 
ansiosas por ações do Governo no combate à seca. O Norte mineiro 
já aprendeu a conviver com a seca, mas necessita de ajuda do 
Governo do Estado para construção de médias barragens. 

A barragem de Berizal é um capítulo na história do Norte de Minas. 
Parece que o Ministro Cyro Gomes acena com a liberação de 
recursos. No dia 15 próximo, estaremos em Pirapora, e é bom que V. 
Exa. esteja presente para discutir com o Ministro a construção da 
barragem de Jequitaí. Começa a surgir uma luz no fim do túnel, mas 
ações elementares não podem ser esquecidas. Há 480 poços 
artesianos em nossa região que foram perfurados e tapados. Como se 
explica à comunidade que foi perfurado um poço com vazão de 600 
mil litros e foi tapado? Que não existe caixa-d'água, bomba para puxar 
água do subsolo, rede adutora, etc.? Espero que o Governador libere 
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recursos para equipar os poços artesianos, levar energia elétrica a 
mais de 280 poços artesianos que funcionam precariamente com 
motor a diesel e construir pequenos barramentos para perenizar rios e 
córregos que já estão mortos há muito tempo. Parabéns pelo seu 
pronunciamento. 

O Deputado Doutor Ronaldo - Muito obrigado. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Doutor Viana. 
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

imprensa, público das galerias e telespectadores da TV Assembléia, 
considerada das mais revolucionárias e impressionantes invenções da 
humanidade, a escrita, linguagem que possibilitou a interação entre os 
povos, marcou os primórdios da nossa civilização e aproximou 
homens e mulheres de todas as partes do planeta. 

No início, eram somente sinais, hieróglifos, desenhos em argila ou 
nas paredes das cavernas, muitas vezes utilizados especificamente 
para registrar o comércio de uma região ou os serviços fúnebres e 
eram dominados por um pequeno grupo de escribas. Com a invenção 
do alfabeto, que alguns historiadores indicam ter sido por volta de 
2.000 anos a.C. pelos egípcios e outros afirmam que foram os 
fenícios; enfim, existem várias versões... O que importa é que a 
conquista, decididamente, mudou o rumo do trem da história, cujos 
trilhos puderam testemunhar a evolução do ser humano em palavras 
registradas nos papiros, nos pergaminhos e no papel, considerado 
invento dos chineses. 

A cultura, o saber, as características e as informações de um povo 
puderam ser guardados e revelados por mestres, que difundiam o 
conhecimento de uma nação, por meio de palavras e letras que 
transportavam a comunicação. Nos primórdios, cabia aos mestres o 
domínio do conhecimento, que seria guardado no papel, arquivado ou 
transportado, para que a civilização tivesse contato com os lugares 
mais distantes, onde povos e culturas conseguiram, por intermédio do 
alfabeto, registrar e transmitir informações sobre suas maneiras de 
viver, seus sentimentos, suas crenças, democratizando o saber. 
Milhares de anos se passaram até os dias atuais, e temos a 
informação ao vivo e a cores com o advento da imprensa, da televisão 
e da informática. 

Ontem, 8/9/2003, foi comemorado o Dia Internacional da 
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Alfabetização. Segundo dados da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO -, quase 4 bilhões 
de pessoas no mundo sabem ler e escrever, de uma população 
constituída de mais de 6 bilhões. O que quero ressaltar é o dedicado 
trabalho de nossos alfabetizadores, incansáveis professores, mestres 
devotados que procuram viajar pelas mentes das crianças, dos jovens 
e adultos, ensinando-lhes e abrindo-lhes as portas para o saber. Falo 
sobre os professores, porque devemos a eles a missão de serem 
alfabetizadores, semeadores do conhecimento, e, apesar dos 
empecilhos que a vida lhes prega, não desistem. Além do dia 15 de 
outubro. oficialmente comemorado o Dia do Professor, creio que 
devemos nos lembrar deles, no Dia da Alfabetização, como 
verdadeiros heróis da educação, disseminadores da cultura de uma 
raça e da nação. 

Parabenizo o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ontem, no 
Dia da Alfabetização, instituiu, no País, a alfabetização de todos. Essa 
meta do Governo busca diminuir a ignorância na população brasileira 
e merece os nossos elogios, diferente de cor partidária ou de qualquer 
outra ideologia. (-Lê:) 

"Aproveito este dia para solicitar aos governantes um olhar mais 
especial para a classe dos professores, a fim de trazer-lhes 
reconhecimento e valorização profissional. Há longo caminho ainda a 
percorrer para erradicarmos o analfabetismo no País". 

É claro que devemos render homenagens a essa categoria idealista, 
que não pode somente viver de seus ideais. É preciso que seja 
reconhecida pelo seu valor e, financeiramente, que tenha condições 
de executar a nobre missão de ensinar com tranqüilidade. 

Ontem, à tarde, não tivemos reunião. Por isso, hoje, falo sobre o 
analfabetismo e a correção do analfabetismo. Sou contra essa lástima 
que assola o País. No mundo, mais de 2 bilhões de habitantes não 
sabem ler. Desejamos somar esforços para que, o mais rápido 
possível , reduzamos e exterminemos essa praga que dissemina a 
ignorância entre as pessoas da nossa comunidade. 

Rendo minhas homenagens aos professores e parabenizo os 
alfabetizadores por essa missão honrosa, difícil, importante e 
fundamental para o desenvolvimento de todos. Ninguém consegue o 
desenvolvimento e a cidadania completa mergulhado na ignorância e 
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no desconhecimento. Homenageio os que, às vezes, 
desprendidamente, se dedicam para diminuir o mal do analfabetismo 
que assola o País e o mundo. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, saúdo, inicialmente, os valorosos servidores de função 
pública que se encontram nesta Casa e participam ativamente de tão 
importante discussão. 

Na semana passada, tivemos a honra e a oportunidade de sermos 
signatários de requerimento aprovado pela Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre o Veto à Proposição de Lei n° 15.585, por meio 
do qual convidamos o Prof. Anastasia a vir a esta Casa testemunhar a 
preocupação dos Deputados e dos servidores. 

Certamente esta Casa, acima de tudo, está sensível à causa dos 
senhores, que também é nossa. Homenageio a todos e agradeço pela 
presença que tanto abrilhanta esta Casa do povo mineiro. 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, de Ouro Fino para 
o mundo, essa foi a firme trajetória percorrida pelo ilustre filho de 
nossa querida terra, o saudoso artista plástico Álvaro Apocalypse, que 
se ausentou do nosso meio no último sábado, dia seis. 

Álvaro Brandão Apocalypse nasceu em 14/1/37, filho de tradicional 
família ouro-finense que, por sua representatividade, escreveu seu 
nome na história mineira, nacional e internacional. 

Desde a mais tenra idade revelou seu talento inventiva ao criar, com 
os amigos de infância, uma câmara com caixote e lâmpada cheia 
d'água para projetar ilustrações de gibis que ele mesmo buscava 
escrever no papel-manteiga para fazer cinema. 

Nos dias chuvosos de Ouro Fino, Apocalypse refugiava-se no 
universo dos brinquedos e reproduzia cenas do seu cotidiano a partir 
da construção que fazia , em papelão, das fachadas das casas de sua 
rua e dos bonecos de papel inspirados nos personagens mais 
conhecidos da cidade. Estava pronto o cenário para a dramatização 
das coisas que via e vivia em sua terra natal. 

Daí em diante essa marcha criativa nunca mais parou. Depois de 
desenhar muito em casa e de copiar ilustrações de Portinari , Álvaro 
Apocalypse se inscreveu no X Salão Municipal de Belas Artes de Belo 
Horizonte, em 1955, obtendo, já nessa primeira participação, menção 
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honrosa em desenho. 

Nessa mesma ocasião ingressou na Faculdade de Direito e na 
Escola Guignard. Já instalado na Capital mineira, o nosso saudoso 
conterrâneo continuou presente na vida artística e cultural de sua 
querida Ouro Fino. 

Em 1972, por ocasião da instalação da Faculdade de Ciências e 
Letras de Ouro Fino, teve efetiva participação na realização da 1 a 
Jornada Cultural de Ouro Fino, desenvolvendo inúmeras atividades 
em concorrido evento que contou com a participação dos municípios 
do Sul de Minas e do Leste de São Paulo. Foi realmente um 
acontecimento histórico, inédito e inesquecível para o povo de Ouro 
Fino, tendo à frente o filho querido Álvaro Apocalypse a comandar o 
grande espetáculo artístico e cultural , oportunidade em que reafirmou 
seu devotado amor aos ouro-finenses. 

Em 1957, depois de intensa participação em salões, em que o 
reconhecimento ao seu trabalho deu-se pelo recebimento de inúmeros 
prêmios, Álvaro Apocalypse começou a trabalhar como ilustrador na 
imprensa mineira. Simultaneamente, publicou artigos sobre arte e deu 
continuidade a suas participações em diferentes mostras. 

Dois anos depois, foi convidado a dar aulas de modelo vivo na 
recém-criada Escola de Belas Artes da Faculdade de Arquitetura, 
tornando-se professor universitário antes mesmo de se forma r, dando 
curso a uma atividade que preservaria por toda a vida. 

Preocupado sempre com a formação humana, jamais se negou a 
partilhar aquilo que sabia. É de se ressaltar que foi esse sentimento 
de coletividade que o fez fundador e o primeiro Presidente da 
Associação Mineira de Artistas Plásticos- AMAP -, em 1962. 

Aliás, na figura fraterna e amiga de Álvaro Apocalypse sempre se 
pôde descortinar a grandeza de dividir sua inventividade e 
sensibilidade com outros artistas, que agora terão a grave missão de 
perpetuar a obra do mestre singular. 

Num tempo em que as trevas da ditadura sugeriam recolhimento, 
Álvaro Apocalypse se tornou instrumento fundamental na 
implementação do Festival de Inverno da UFMG, realizado em Ouro 
Preto. Seguia o ano de 1967, e lá estava presente o artista, extraindo 
dos seus desenhos o contorno ideal para um dos patrimônios da 
criatividade nacional, o Festival de Inverno, que se tornou espaço para 
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a valorização de nossa arte e da realização coletiva de nosso 
potencial ; tudo isso, porém, era apenas preâmbulo para uma 
verdadeira apoteose que o artista ainda estava por protagonizar. 

Depois de produzir seu primeiro mural de grandes proporções e de 
receber o Prêmio do Salão da Aliança Francesa, que o leva a Paris 
para uma nova etapa de estudos de arte, Álvaro Apocalypse retoma 
ao Brasil e, em 1970, juntamente com a esposa Terezinha Veloso e a 
artista plástica Maria do Carmo Vivacqua, cria o Giramundo Teatro de 
Bonecos. 

A primeira montagem foi "A Bela Adormecida", que Apocalypse 
pretendeu, sem êxito, mostrar apenas para os amigos. Isso porque, 
logo após a encenação, Álvaro foi convencido a levar a peça para o 
Teatro Marília, então dirigido por Júlio Varella , que se converteu no 
primeiro palco a soprar vida e alma aos bonecos do Giramundo. 

A essa primeira exibição, sucederam-se outras criações, que 
contribuíram para a efetiva valorização da cultura nacional, tornando 
ainda maior o legado do artista. 

Nessa fase da construção existencial do artista, o Giramundo se 
celebrizou como um dos grupos de teatro de bonecos mais atuantes e 
premiados do País. 

Foram 30 anos de intensas atividades. Foram inúmeros os 
espetáculos produzidos, merecendo destaque Cobra Norato, 
reconhecidamente o maior sucesso do grupo. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, todo esse trabalho foi por diversas 
vezes premiado em diferentes participações no Brasil e no exterior. 
Merece registro a presença do grupo Giramundo no Festival 
Internacional da França, no Festival de Bolonha, na Itália, e no 
Festival Internacional de Teatro e Música, no México. 

No entanto, o Giramundo não se limitou apenas às produções 
teatrais: avançou também para o cinema, o vídeo, a televisão e a 
exposição em cursos. 

Hoje o Giramundo possui um acervo de quase mil bonecos, além de 
adereços, máscaras e trilhas sonoras. Aliás, todo esse conjunto da 
obra material gestada por Álvaro Apocalypse pode ser contempladono 
Museu do Giramundo, inaugurado em setembro de 2001 , no Bairro 
Floresta, em nossa Capital. 

A criação do Giramundo representou, na verdade, o coroamento dos 
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múltiplos talentos que Álvaro reunia e que se manifestaram no 
desenho, na pintura, nos murais, no magistério, no domínio da 
carpintaria cênica, na sensibilidade musical e na pesquisa cultural. 

Artista completo, Álvaro Apocalypse permeou por quase todas as 
manifestações da arte, nelas imprimindo nota distintiva de alta 
qualidade e expressão pessoal. Essa expressão, que aliou 
simplicidade e ousadia, fez do trabalho de Apocalypse marca indelével 
no contexto cultural brasileiro do século XX. A multiplicidade dessa 
marca produziu notáveis reflexos nas diferentes atividades que 
exerceu, como bem descreveu o jornalista João Paulo, no "Estado de 
Minas" de ontem: "No desenho que propõe uma investigação sobre o 
ato criativo - que desenvolveu em reflexões teóricas -; na pintura, que 
incorpora, além da cor e do volume, elemento filosófico de análise 
social, que, ao mesmo tempo, é crítica e utopia; nos murais, com a 
força da reflexão histórica do passado que ilumina o presente; no 
magistério, como o professor ideal de várias gerações". 

Álvaro Apocalypse foi casado com Terezinha Veloso, companheira 
inseparável na concepção do Giramundo, falecida em fevereiro 
passado, com quem teve duas filhas, Adriana e Beatriz. 

Como dizia Guimarães Rosa, "as pessoas não morrem, ficam 
encantadas". Álvaro Apocalypse se encantou para viver sempre 
presente entre nós, na magia dos bonecos, fascinados por sua 
capacidade criadora e por sua extraordinária sensibilidade. 

Finalmente, Srs. Deputados, as cortinas do espetáculo se quedaram 
inertes ante o desaparecimento do seu querido e inesquecível artista, 
e a maior homenagem que podemos prestar-lhe é preservar viva a 
sua memória, não deixando o espetáculo jamais acabar. Assim, 
Álvaro Apocalypse estará permanentemente vivo nos bonecos do 
Giramundo. 

O Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Domingos Sávio. 
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

público presente, em especial quero saudar os amigos que vieram de 
Divinópólis, os servidores do IPSEMG e, naturalmente. todos os que 
nos assistem. 

Inicio minhas considerações trazendo uma preocupação que havia 
mencionado na semana anterior. De sexta-feira até a noite de ontem, 
estive visitando, além de Divinópolis, São Gonçalo do Pará, Oliveira, 
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Bom Sucesso e Carmo da Mata. Nessas localidades do Centro-
Oeste mineiro, tivemos oportunidade de conversar com lideranças, 
especialmente as da área da educação. Vivemos, de fato , momento 
extremamente grave em relação à educação em todo o País. Há de 
ser repensado o modelo público de educação, que requer maior 
investimento, planejamento adequado e, principalmente, o sair-se do 
discurso para a prática no que diz respeito à valorização dos 
profissionais da área. 

Em Minas, nossas preocupações são maiores, porque aqui se situa 
nosso campo de trabalho e está nosso dever como Deputados 
Estaduais. O Governo do Estado já manifestou, de maneira concreta, 
seu compromisso com a educação, ao assumir que estará, a partir do 
ano que vem, assegurando vagas para as crianças com mais de 6 
anos. Esse é um avanço incontestável, e esse procedimento já está 
preconizado pela Lei de Diretrizes e Bases há anos. Algumas 
Prefeituras já tomavam essa iniciativa de forma isolada, e já agíamos 
assim quando fui Prefeito de Divinópolis, onde todas as crianças de 6 
anos já têm matrícula garantida na escola pública. Entretanto,· 
precisávamos que isso fosse estendido a todo o Estado. 

O Governo do Estado também toma a iniciativa de se organizar em 
termos de quadro de pessoal , e aí está minha preocupação. Ao 
deparar com a insatisfação dos que perderam um contrato temporário 
e se viram assombrados pelo fantasma do desemprego, sempre 
mencionávamos a informação da Secretaria de Educação de que 
foram encontrados mais de 20 mil contratos - o que estaria acima do 
que a legislação determina - e encontrávamos, quase sempre, uma 
compreensão dos profissionais quanto à necessidade de que 
providências fossem tomadas e de que o Estado se organizasse e 
conhecesse seu real quadro de funcionários; isto é, todos 
compreenderam ser necessária tal atitude. 

Ainda que enfrentasse a dificuldade de estar dialogando com 
alguém que perdera seu emprego, conseguia manter minha 
sinceridade e ética ao dizer que não podia condenar o Estado por 
querer ter conhecimento de onde e como estavam trabalhando os 
servidores da educação, segundo a legislação preconiza. E a 
compreensão de todos demonstra a maturidade do povo mineiro e dos 
profissionais da educação . 
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Entretanto, por outro lado, percebi certa angústia e insatisfação 
por não estar havendo um diálogo amplo, capaz de dar vazão e 
entendimento a uma série de problemas e injustiças cometidas. Em 
alguns casos, estão querendo que servidores sem nenhuma 
capacidade pedagógica e, às vezes, sem condições físicas e 
emocionais retornem à sala de aula, depois de 20 anos ausentes. Em 
determinadas escolas fez-se o enxugamento, deixando para quase mil 
alunos duas ou três serventes, com condições físicas inadequdadas e 
incapazes de dar atenção às crianças. Algumas escolas possuem 
amplas áreas verdes - o que lhes assegurava mais profissionais -, e 
isso foi ignorado, como se essa área não mais fizesse parte da escola, 
passando a ser, ao invés de um benefício para os alunos e para a 
comunidade educacional, um verdadeiro pesadelo, dada a dificuldade 
de sua manutenção. Certos professores, por serem apostilados como 
Diretores e terem outro cargo, estão com uma jornada absurda, 
trabalhando em três turnos ininterruptos, com um volume de aulas 
impraticável. Enfim, há casos em que falta apenas o diálogo e que não 
representarão nem um centavo a mais para o Governo. 

Faço essas considerações como Deputado do PSDB, que acredita 
no Governador Aécio Neves e está a seu lado para que a educação 
em Minas viva um novo tempo. mas gue defende um diálogo amplo 
com os profissionais da educação. E necessário haver, em cada 
regional , verdadeiros seminários de educação, a fim de que cada 
situação dessas possa ser discutida com clareza, pois não podemos 
imaginar uma educação decidida apenas com base em uma resolução 
que alguém assina e determina que seja cumprida, sem haver um 
mínimo de entendimento, de diálogo, de busca por uma melhor 
solução. 

Acredito que o diálogo é o primeiro remédio necessário para toda a 
rede pública do Estado. porque estamos assistindo a uma situação de 
insegurança e de desespero. Com certeza, a Secretária da Educação 
e a própria Superintendente não têm a intenção de manter uma 
imposição, de uma determinada norma ou resolução, para que os 
desiguais sejam tratados de maneira igual. Há situações diversas, 
pois cada escola apresenta a sua realidade, cada caso é um caso. 
Somente o diálogo pode resolver situações dessa natureza. 

Faço um apelo a todos os pares e à Comissão de Educação para 
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que busquemos, com a Secretária da Educação e as diversas 
superintendências que compõem a rede pública do Estado 
entendimento para não inchar novamente a Casa, firmando contratos 
desnecessários, para ter funcionários fantasmas e outros cedidos não 
se sabe para onde. Infelizmente havia essa situação, que não 
defendemos, pois não usaremos o nosso mandato para 
apadrinhamentos, valendo-nos da educação para resolver problemas 
de natureza pessoal. O problema do emprego é sério, mas o da 
educação é mais ainda. É preciso que haja diálogo e valorização das 
Diretoras, que devem ser ouvidas, a fim de não causarmos prejuízo à 
qualidade da educação. 

A Deputada Marília Campos (em aparte) - Parabenizo V. Exa. pelo 
discurso em defesa da educação de qualidade e da democratização 
do local de trabalho, que é o meu sentimento sobre a educação do 
Estado e do País. 

Há poucos dias, discutíamos a resolução da Secretária da Educação 
e os problemas que gerou no Estado. Segundo a Secretária, isso 
aconteceu por problemas na interpretação da resolução, o que fez 
com que pessoas inabilitadas fossem convocadas para tomar posse 
na escola. A Comissão de Educação debateu o tema e resolveu 
marcar uma reunião com a Secretária para discutir a resolução. 
Naquele dia, em Plenário, o Deputado Miguel Martini fez a leitura de 
uma nova resolução da Secretaria da Educação, que procurava 
corrigir as distorções ocorridas em função da sua antiga interpretação. 
Dirigimo-nos à Secretária para avaliar os transtornos causados pela 
resolução. O compromisso assumido pela Secretária Vanessa com 
vários Deputados e Deputadas na reunião, caso ocorresse qualquer 
problema em qualquer regional , foi de discutir o assunto com os 
inspetores e os professores. 

Deputado Domingos Sávio, há dez dias tento marcar reunião com a 
Secretária da Educação, não para apadrinhamento político, mas para 
discutir o problema da cidade de Brumadinho, onde pessoas não 
habilitadas assumiram cargos efetivos. Até hoje não obtive resposta 
da Secretaria. Peço que interceda por essa cidade, já que acredito 
que não estamos em defesa de uma determinada cidade, mas de 
qualquer cidadão, de qualquer regional em que sejam verificados 
prejuízos à educação. Deputado Domingos Sávio, a cidade de 
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Brumadinho pede socorro para a questão da educação. Muito 
obrigada. 

O Deputado Domingos Sávio - Agradeço à Deputada Marília 
Campos. Nós também participamos dessa mobilização da Assembléia 
Legislativa quando da publicação da Resolução no 428, ocasião em 
que constatamos estar inadequada, pois continha esse entendimento 
de que professores, mesmo sem estar habilitados, deveriam assumir 
as aulas em substituição daqueles contratados, havendo a 
disponibilidade de professor efetivo. Somamo-nos à Deputada Marília 
Campos, ao Deputado Miguel Martini e aos outros que disseram 
"não''. Pretendemos o enxugamento, quando for possível , e a 
racionalização do uso dos recursos humanos, mas desejamos 
qualidade no ensino. 

Felizmente, o diálogo prevaleceu. Já houve retrocesso, embora a 
Deputada Marília alerte para o fato de que nem todas as unidades da 
Secretaria, nem todas as Superintendências estão respeitando isso. 
Concordo com V. Exa. Estive em contato com as superintendências 
de São João del-Rei e Divinópolis e vi que assuntos simples, que· 
podem ser resolvidos por meio do diálogo, do bom-senso, não o são, 
pois as Superintendentes não possuem autonomia, não podem mudar 
nada. É preciso haver um canal de comunicação mais amplo com a 
Secretaria da Educação, que seja delegada maior autonomia às 
superintendências, capacidade de interagir não só com as escolas, 
mas também com os Deputados. Nos dias de hoje, a própria 
sociedade exige de nós muito mais que apadrinhar um ou outro, exige 
atitudes que beneficiem o conjunto da comunidade. É isso o que 
queremos fazer, em especial , na área da educação. 

Quero ainda fazer justiça a uma categoria da qual tenho a honra de 
fazer parte. Se falo em causa própria, alguém poderia considerar 
como suspeita a minha fala . Infelizmente, não tenho mais o privilégio 
de exercer a digna profissão de médico-veterinário. Tenho a honra de 
ser médico-veterinário, pois é uma atividade que tem papel 
fundamental na economia deste País, e especial em Minas Gerais. 
Hoje é o Dia do Médico-Veterinário, profissional que tantas vezes é 
pouco valorizado. Chamo a atenção da sociedade, pois, com 
freqüência, não se considera que ele tem de estudar tanto quanto ou 
às vezes até mais que aquele que pratica a medicina. Afinal de 
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contas, tratamos de seres vivos. Tratamos de animais, mas o 
fazemos com responsabilidade, carinho, amor e o profissionalismo de 
quem quer salvar vidas. E, mais que isso, ao tratar dos animais, 
construímos um mundo melhor para os seres humanos e damos 
condições de uma economia melhor para o País. Atualmente o Brasil 
é um dos maiores exportadores de carne de frango, aves e carne 
bovina do mundo; Minas Gerais é o maior produtor de leite do Brasil e 
um dos maiores do mundo. Por trás de todas essas atividades, está o 
médico-veterinário. Às vezes, esse profissional é lembrado pelos 
cidadãos da área urbana, por uma razão também muito justa, como 
aquele que cuida dos animais domésticos, do cachorrinho, do gatinho 
e das aves de estimação. Porém, é também o veterinário quem 
garante a carne e o leite de qualidade que chegam à casa do cidadão, 
tendo em vista que ele faz a inspeção desses produtos, garantindo 
ainda a capacidade econômica viável ao produtor rural , tão 
sacrificado. E o médico-veterinário quase sempre não tem sido 
valorizado profissionalmente. 

Aproveito para homenageá-lo, fazendo uma reivindicação aos 
nossos Governador e Secretário da Agricultura, pois é hora de termos 
um plano de carreira para todos os servidores. Porém, é terrível 
verificar que um médico-veterinário em Minas Gerais, no IMA, ganha 
menos de 1/3 do que ganha um profissional do Ministério da 
Agricultura. Nosso Governador Aécio Neves foi decisivo junto ao 
Ministério da Agricultura para regulamentar a carreira do profissional 
médico-veterinário na inspeção de produtos animais. Está na hora de 
ele ajudar essa categoria que tanto ajuda o Estado, no IMA e nos 
demais órgãos, onde, junto com agrônomos e técnicos, contribuem 
para o desenvolvimento de nossas agricultura e pecuária. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Ana Maria Resende. 
A Deputada Ana Maria Resende - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, colegas funcionários da rede estadual que aqui nos 
visitam e nos privilegiam com sua presença, cumprimento-lhes 
dizendo que, em qualquer repartição, os diretores e presidentes são 
importantes, mas os funcionários são imprescindíveis. São vocês que, 
na realidade, carregam os destinos de Minas Gerais. Obrigada pela 
presença. Cumprimento todos os mineiros que nos assistem pela TV 
Assembléia . 
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No seu espaço, o rio São Francisco é único. Guimarães Rosa, 
em seu livro "Grande Sertão Veredas" já dizia: "O sertão é do tamanho 
do mundo. Agora. por aqui , o senhor vai ver: rio é só o São Francisco, 
o rio do Chico. O resto , o resto é pequeno, é vereda. É algum 
ribeirão··. 

Para nós, o São Francisco, mais que único, precisa continuar sua 
saga de impulsionador do desenvolvimento de uma enorme região. E 
2003 é o ano internacional da água doce. Água doce que precisamos 
saber usar para sempre ter. 

O Brasil guarda grande parte da água doce do nosso planeta, e 
Minas tem mais água que a Califórnia, que é o maior produtor agrícola 
mundial. Precisamos e podemos ajudar a matar a fome dos 
brasileiros. Precisamos e podemos exportar grãos e frutos, gerando 
riqueza para nosso povo. Pedimos aos nossos governantes apenas 
duas coisas: respeito e carinho. 

Ao longo dos seus 2.757km de extensão, o São Francisco sustenta 
25 projetos de irrigação em 122.000ha de terra. Esses projetos geram 
mais de 350 mil empregos diretos e indiretos. Esses números nos dão 
idéia pálida da importância social e econômica desse rio para o vale, 
para Minas e para o Brasil. Além dos 122.000ha irrigados, outros 
20.000ha estão sendo implantados, e 660.000ha, em estudo. 
Poderemos em breve chegar a 802.000ha irrigados, que 
transformarão a vida e a sorte de aproximadamente 14 milhões de 
brasileiros. 

Graças aos projetos de irrigação, o Brasil ocupa hoje o segundo 
lugar em fruticultura, e as águas do Velho Chico, as terras férteis de 
seu vale , são responsáveis por esse grande feito . São quase 
93.000ha produzindo mais de um milhão de toneladas de frutas : uvas, 
banana, mamão, goiaba, melão e outras mais. 

Outro setor em expansão é o da psicultura. Encontramos seis 
estações de piscicultura, que produzem em média 18 milhões de 
alevinos. Esse programa garante ocupação para 25 mil pescadores. 
Mas com o progresso desordenado, esses números vêm sendo 
ameaçados. O continuado desmatamento das matas ciliares está 
provocando descontrolada erosão e contínuo assoreamento. Como 
conseqüência , a profundidade do leito do rio ficou reduzida, e a 
navegabilidade, prejudicada pela formação de bancos de areia. 
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Inundações acontecem às menores enchentes, e os sedimentos 
que permitem a vida no rio , praticamente desaparecidos, reduzem a 
piscosidade. E as milhares de famílias de pescadores, barranqueiros 
do São Francisco, vão empobrecendo pela falta de opção e preparo 
profissional . 

A falta de política de gerenciamento dos recursos hídricos levou à 
doação de grande parte das suas águas à geração de energia elétrica. 

As cidades despejam, sem tratamento adequado, seus esgotos 
domésticos, hospitalares e industriais no São Francisco e em seus 
afluentes, transformando nosso gigante num verdadeiro depósito de 
agentes poluidores. 

Precisamos mudar esse quadro; precisamos, por meio de amplo 
pacto político, revitalizar nosso tesouro, porque vale a pena conhecer 
aquela reg1ao, desenvolver novos projetos, implantar novas 
tecnologias, produzir mais e melhor. Sonhos foram feitos para serem 
transformados em realidade, principalmente quando podem mudar 
uma realidade. 

Finalmente, precisamos de imediata articulação institucional, 
envolvendo a ANA, a CODEVASF, a CEMIG e outros, visando definir 
a estratégia e a política de novos barramentos de usos multíplos, com 
ou sem aproveitamento energético, a serem implantados na bacia do 
rio São Francisco, tendo por objetivo a regularização da vazão do rio e 
sua pontecialização. 

Convido Prefeitos, Vereadores, lideranças e produtores da região da 
AMES F para estarem conosco, segunda-feira, dia 15, às 1 O horas, em 
Pirapora, para discutirmos o projeto de Jequitaí. Queremos tirar de lá 
e trazer para cá proposta de solução para essa gente trabalhadora, 
que espera que os Governos Federal e Estadual estendam a mão, 
para que produzamos mais do que frutos e sementes: a esperança 
que acalenta e aquece o coração dos mineiros. Obrigada. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani. 
O Deputado Alberto Bejani - Os funcionários públicos estão 

cansados de elogios. Querem coisas concretas. É fácil dizer que o 
educador deve ser respeitado, que o dia da educação é todo dia, que 
o funcionário público é responsável pelo andamento da máquina 
estatal e que merece dias melhores. 

Porém, quando há votação, a maioria crava "não" para o funcionário , 
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seguindo orientação de alguns Secretários, que são os verdadeiros 
homens de gabinete. Trabalham com ar condicionado, café quente e 
água gelada. Não conhecem a necessidade do cidadão. Não sabem, 
por exemplo, que, não dando ao funcionário público a condição 
necessária para cumprir as obrigações com sua casa. filhos e esposa, 
vai para o trabalho com apenas 40°o ou 50% de sua capacidade. O 
restante fica em casa, já que está preocupado com contas a vencer, 
sem ter como pagá-las. 

Tenho um ídolo em Minas Gerais, o que não quer dizer que sou 
vaquinha de presépio. Votei no Governador Aécio Neves e espero que 
ele não me decepcione. Porém, não seguirei tudo o que ele disser. Se 
ele acha amarelo bonito, acho horroroso. Tenho de ter personalidade 
e assim me comportarei até o final do mandato. Fui eleito Deputado 
do Estado de Minas Gerais e não Deputado do Palácio da Liberdade. 
Obrigado. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a 

Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1 a Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão 
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos 

termos da Decisão Normativa da Presidência no 9, o Requerimento no 
1 .322/2003, da Comissão de Educação. Publique-se para os fins do 
art . 104 do Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Saúde - aprovação, na 19a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 
1.197/2003, do Deputado Weliton Prado, 1.206/2003, da Deputada 
Ana Maria Resende, e 1.239/2003, da Comissão do Trabalho; e de 
Segurança Pública - aprovação, na 17a Reunião Extraordinária, do 
Requerimento no 1.240/2003, da Comissão do Trabalho (Ciente. 
Publique-se.). 
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Despacho de Requerimentos 

- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso VIII do art. 
232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Mauro Lobo 
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei no 818/2003 
(Arquive-se o projeto.); nos termos do inciso XXXII do art. 232 do 
Regimento Interno, requerimento do Deputado Antônio Andrade 
solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei no 2.402/2003; e, nos 
termos do inciso VIl do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos 
dos Deputados Dinis Pinheiro solicitando que o Projeto de Lei 
Complementar n° 29/2003 seja encaminhado à comissão seguinte a 
que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o 
prazo para emitir seu parecer, e Jô Moraes solicitando que o Projeto 
de Lei no 794/2003 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi 
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para 
emitir seu parecer. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial da 

Expansão do Metrô solicitando seja enviado ofício ao Dr. João Luiz da 
Silva Dias, Diretor-Presidente da CBTU, solicitando a seguinte 
documentação referente às obras do metrô de Belo Horizonte: relação 
de todos os contratos firmados com as respectivas empresas para 
realização das obras; valor gasto até a presente data; situação atual 
dos contratos firmados se, eventualmente, algum deles ainda estiver 
em vigor; se todas as obras foram executadas através de licitações, e 
se, porventura, alguma não foi , qual a razão para a dispensa da 
licitação. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente solicitando seja 
encaminhado ofício ao Chefe do IBAMA, Seção Governador 
Valadares, solicitando informações sobre as providências adotadas 
quanto à ocorrência de morte de peixes no rio Piracicaba, em trecho 
próximo àquela cidade, por volta do dia 22 de julho, conforme 
comunicação feita em ofício da Prefeitura Municipal de Antônio Dias. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Administração Pública solicitando 
seja solicitada à Rede Globo cópia da entrevista gravada por sua 
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afiliada EPTV de Varginha com o Delegado de Santa Rita de 
Sapucaí, com respeito à apreensão de documentos da AMIVIDA. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor solicitando 
seja enviado ofício à empresa Logiguarda Guarda de Veículos e 
Equipamentos Ltda. solicitando informar o número de carros, motos e 
caminhões que se encontram no pátio daquela empresa há mais de 
90 dias. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor solicitando 
seja enviado ofício à empresa Logiguarda Guarda de Veículos e 
Equipamentos Ltda., para que encaminhe a essa Comissão as 
informações solicitadas abaixo: cópia do contrato social da empresa 
Logicarga, vencedora da licitação; cópia do contrato social da 
empresa Logiguarda Guarda de Veículos e Equipamentos Ltda.; cópia 
de registros dos três pátios ou o contrato de locação, caso sejam 
locados de terceiros; quantos veículos reboques compõem a frota da 
empresa; quantos funcionários emprega em suas funções; cópia do 
ofício encaminhado ao Estado solicitando o reajuste concedido em 
dezembro de 2002; quantos carros, motos e caminhões são 
encaminhados aos pátios da empresa pela fiscalização de trânsito , 
mês a mês, nos últimos 12 meses; qual o faturamento mensal da 
empresa. Discriminar o repasse efetuado ao Estado em razão do 
contrato. Discriminar percentuais e valores efetivos dos últimos 12 
meses. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor solicitando 
seja enviado ofício à empresa Logiguarda Guarda de Veículos e 
Equipamentos Ltda. solicitando fornecer informações sobre possíveis 
danos ocorridos ou furto de peças e equipamentos durante a guarda 
de veículos apreendidos e , caso tal fato tenha ocorrido, se os 
proprietários foram indenizados. Em votação. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Saúde solicitando seja encaminhado 
ofício à empresa Siemens solicitando a renegociação de prazo maior 
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para pagamento de tomógrafos por parte do Hospital das Clínicas 
da Universidade de Uberlândia. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão do Trabalho, solicitando seja o Projeto 
de Lei no 8/2003 distribuído a essa Comissão. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da TELEMAR, para que providencie a instalação 
de 1 00 telefones residenciais e 1 O telefones públicos comunitários· no 
Distrito de Novo Horizonte, Município de lnhapim. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua 
vez, requerimentos dos Deputados Alberto Pinto Coelho, solicitando 
tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei n° 889/2003; 
lvair Nogueira, solicitando tramitação em regime de urgência para o 
Projeto de Lei no 8/2003; Ricardo Duarte, solicitando que o Projeto de 
Lei n° 691 /2003 seja distribuído à Comissão de Saúde; Sargento 
Rodrigues, solicitando que o Projeto de Lei Complementar no 33/2003 
seja distribuído à Comissão de Segurança Pública; Chico Simões, 
solicitando que o Projeto de Resolução no 684/2003 seja distribuído à 
Comissão de Fiscalização Financeira; José Henrique (2) , solicitando a 
inclusão em ordem do dia da Proposta de Emenda à Constituição no 
15/2003 e que o Projeto de Lei no 600/2003 seja distribuído à 
Comissão de Assuntos Municipais; José Henrique e outros, solicitando 
que o Projeto de Lei n° 1.004/2003 seja distribuído à Comissão de 
Turismo; Padre João (2) , solicitando que os Projetos de Lei n°s 99 e 
786/2003 sejam distribuídos à Comissão de Política Agropecuária ; 
Rogério Correia, solicitando que o Projeto de Lei n° 622/2003 seja 
distribuído à Comissão de Segurança Pública, e Marília Campos, 
solicitando que o Projeto de Lei n° 273/2003 seja distribuído à 
Comissão do Trabalho; e da Comissão Especial da UEMG, solicitando 
a prorrogação do seu prazo de funcionamento por 30 dias (Cumpra-
se.). 

O Sr. Presidente - Requerimento n° 760/2003, do Deputado Weliton 
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Prado, em que solicita sejam pedidas ao Secretário da Saúde 
informações sobre os convênios celebrados com municípios, com os 
respectivos valores e objetos que estejam incluídos como restos a 
pagar do exercício de 2002; a relação dos convênios cujos valores já 
foram repassados aos municípios que o celebraram e o cronograma 
de repasse dos recursos dos demais convênios. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

A Presidência, tendo em vista a aprovação de requerimento do 
Deputado José Henrique, indefere, nos termos do inciso XXIII do art. 
82 do Regimento Interno, requerimento da Deputada Maria José 
Haueisen, solicitando que o Projeto de Lei n° 600/2003 seja distribuído 
à Comissão de Meio Ambiente (Arquive-se .). 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia, solicitando 
a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o 
requerimento e fixa ao orador o prazo de 60 minutos. Com a palavra, 
o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Não precisarei dos 60 minutos, 
principalmente se, no Plenário, houver número suficiente de 
Deputados para se votar a matéria. Entretanto, não podemos discutir 
e votar o veto do Governador Aécio Neves porque, para derrubá-lo, 
são necessários 39 votos "sim". Portanto, como Líder, digo que não 
estamos em processo de obstrução, mas em campanha para que os 
Deputados venham a Plenário. 

Com o intuito de comentar os vetos e conscientizar os Deputados 
sobre a necessidade de derrubá-los, pedi a palavra pelo art. 70. 
Alguns deles contam com justa pressão dos servidores públicos, que 
se encontram nas galerias. Enalteço a presença de Diretores de 
escolas e companheiros de função pública. Durante a reforma 
administrativa, incluímos dois itens importantes. Um, sobre função 
pública. foi vetado, mas podemos fazer justiça aos servidores 
derrubando o veto. Para isso, teremos de fazer maior campanha, já 
que necessitaremos de 39 votos "sim". Como a votação é secreta, 
precisaremos de, pelo menos. 55 Deputados em Plenário. Peço 
paciência aos servidores. Enquanto não sentirmos segurança e não 
negociarmos com o Governo, melhor não votá-lo apressadamente, 
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pois a oportunidade é única. 
O outro diz respeito a projeto de lei da Deputada Maria José 

Haueisen, vetado integralmente. Peço atenção à liderança do 
Governo para o que chamaria de erro. O projeto, aprovado por 
unanimidade nesta Casa. não permite que o nome de quem está em 
dívida com a COPASA e com a CEMIG vá para cadastros de restrição 
de crédito, como SERASA e SPC. Deixa-se de pagar tais contas 
porque a situação da família está crítica. Além de cortarem-lhe a água 
e a energia, seu nome será incluído nos cadastros do SERASA ou do 
SPC. 

A Deputada Maria José Haueisen, corretamente, apresentou esse 
projeto de lei , para que esse serviço de concessionário não fique na 
inadimplência e com restrições nas ações de recuperação dos 
créditos existentes. Isso implicaria aumento de custo e dos juros das 
próprias empresas e refletiria na tarifa a ser cobrada dos usuários. 

Posicionamo-nos pela derrubada de veto à proposição oriunda do 
Projeto de Lei no 71 , da Deputada Maria José Haueisen. Creio que 
conseguiremos negociar com o Governo para derrubá-lo e tornar uma · 
realidade esse projeto de lei. 

Um outro veto é sobre a proposição oriunda do Projeto de Lei no 
715, que é a LDO. Colocamo-nos também pela rejeição do veto, que é 
parcial, à LDO. A meu ver, as restrições do Governo são equivocadas. 
Por exemplo, um dos vetos dispõe sobre a inclusão entre os anexos 
da LDO da avaliação das políticas públicas resultantes das renúncias 
de receitas dos três exercícios anteriores, do exercício atual e a 
projeção dos quatro exercícios subseqüentes. Portanto, a alínea "c" 
inclui entre os anexos essa avaliação da política pública adotada. Se 
ela entrou em execução, é importante avaliar o que o Governo 
executou ou não da LDO. É preciso que se faça um balanço, relativo 
aos exercícios anteriores do orçamento, do que o Governo realmente 
realizou. Encaminhamos também pela rejeição do veto, pois o 
entendemos equivocado. 

A Deputada Marília Campos (em aparte) - Deputado Rogério 
Correia, participei da Comissão que avaliou o veto do Governador. É 
importante ressaltar que o relatório do relator da Comissão, Deputado 
Sebastião Helvécio, foi pela derrubada do veto do Governador. Em 
particular, apresentamos essa emenda na LDO. Tendo em vista as 
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renúncias fiscais, é muito importante avaliarmos se continuam ou 
não a realizar renúncia de receita. Logo, é importante derrubar esse 
veto. Pedi o uso da palavra para ressaltar a importância de os 
Deputados comparecerem ao Plenário, a fim de referendar o relatório 
do Deputado Sebastião Helvécio, contrário ao veto do Governador. 
Obrigada. 

O Deputado Rogério Correia - Obrigado. Há outro veto que ressalta 
ainda mais a importância do que a Deputada disse. O parágrafo único 
do art. 12, que foi vetado, "dispõe que cada ação executada, mediante 
parcerias público-privadas, deverá ser identificada em um subprojeto 
específico - projeto que não foi aprovado, pois ainda está em 
discussão. Quer dizer, para se ter uma parceria público-privada deve 
haver projeto de lei específico. Isso é muito importante para garantir 
que a parceria público-privada não seja algo privatizante e nocivo aos 
interesses do Estado. Portanto, mereceria lei específica. Infelizmente, 
também foi vetado pelo Governo. 

Além de mobilizarmos um grande número de Deputados para votar 
os vetos, é importante ressaltar que se encontram nas comissões 
projetos polêmicos do Governo, que não foram fruto de negociação. 
Queremos negociar a derrubada do veto e de substitutivos e 
modificações do projeto do Governo. Um dos projetos é exatamente o 
da parceria público-privada. O outro é o das OSCIPs. É bom que os 
servidores estejam hoje nesta Casa. O das OSCIPs pode ser para o 
serviço público algo extremamente maléfico se não soubermos direito 
o que significa. Na área da saúde, a OSCIP pode significar a doença 
do serviço público. 

Já existe campanha do setor da saúde para que as OSCIPs não 
estejam no interior, para que na saúde não exista a possibilidade de 
OSCIPs, que já falharam em diversos países do mundo e em diversos 
Estados do Brasil que tentaram a organização por intermédio de 
OSCIPs. Esse é outro projeto do Governo extremamente polêmico 
que está tramitando. O Governo. até agora, não aceitou as emendas 
que fizemos, até mesmo a que exclui a saúde do projeto de OSCIPs. 
Sua aprovação pura e simples significaria mais uma ação maléfica do 
Governo Aécio Neves contra o serviço público, visando seu 
sucateamento, meta do Governador desde que assumiu o cargo, 
ainda este ano, e que, infelizmente, estamos cansados de denunciar. 
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Portanto, é mais um projeto em que deveria haver acordo. 

Outro projeto que deveria estar aqui é o dos planos de carreira. 
Estes foram prometidos para até 31 de dezembro, mas o Governo 
disse que mandaria o da educação em agosto, no mais tardar em 
setembro. Agosto já se foi , setembro já está indo, e até agora não se 
acertou com os sindicatos a remessa do plano de carreira, porque o 
Governo continua intransigente em pontos que são, para o servidor, 
vitais para o plano de carreira. Exemplos disso são a tabela salarial 
que deveria vir acompanhando o plano de carreira e a inclusão 
daqueles que têm o curso secundário no plano de carreira, e que o 
Governo queria retirar. Os servidores reclamam ainda o fato de que o 
reenquadramento não seria feito para quem já está há muito tempo no 
serviço público, mas que todos seriam enquadrados no nível mais 
baixo da tabela, o que não pode ser consolidado, porque significaria 
um evidente prejuízo para o servidor público. Também queremos 
discutir com o Governo o problema dos planos de carreira que foram 
prometidos, que vão chegar à casa, mas que precisariam chegar 
negociados com os servidores. Isso, evidente, além dos vetos de que 
estou fazendo um apanhado - o da Profa. Maria José Haueisen, que já 
expus e de que certamente ela vai-nos falar; os relativos à LDO, dos 
quais citei dois exemplos; o projeto do IPSEMG, que dispõe sobre as 
despesas do Instituto de Previdência com os prestadores de serviços 
e com assistência à saúde e dá outras providências. 

Quanto a esse último, o Governo vetou o parágrafo único do art. 3°, 
emenda do Deputado Carlos Pimenta, que dispunha o seguinte: "O 
pagamento será efetuado com a observância da ordem cronológica do 
documento comprobatório da prestação do serviço ou do fornecimento 
dos bens". O fundamento para o veto é o de que a imposição da 
observância da ordem cronológica, segundo o Governo, poderia 
dificultar o pagamento da dívida pela administração. De fato , a 
imposição de uma ordem cronológica frustra a intenção do Governo 
que é a de pagar ou legalizar pagamentos já efetuados aos 
prestadores de serviços do IPSEMG. Assim , a ordem cronológica em 
nada contribuiria para a solução do problema. O que o Deputado 
Carlos Pimenta quis foi exatamente que observassem a ordem 
cronológica do documento comprobatório. Nesse caso, queremos a 
rejeição do veto por entender que a emenda do Deputado Carlos 
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Pimenta foi feita de um ponto de vista correto. Gostaríamos de 
negociar isso também com o Governo. 

Com relação aos outros vetos, dois deles dizem respeito ao Projeto 
de Lei n° 719. Um se relaciona com as diretoras, que conseguiram 
incluir na reforma administrativa o apostilamento integral em dois 
períodos de exercício. O apostilamento terminaria na mesma data que 
todos, dia 29 de fevereiro , mas teriam condições de apostilamento 
integral, cumpridos os dois períodos. Isso também foi vetado, e 
queremos discutir e encaminhar pela rejeição desse veto. Ainda 
quanto a esse mesmo projeto, foi vetada também pelo Governador a 
permissão do apostilamento ao detentor de função pública, veto para 
o qual também queremos a rejeição. 

Em relação à questão da função pública, queria ser rápido na 
argumentação. 

Na legislatura passada, a Casa votou a efetivação do servidor de 
função pública. E o fez por unanimidade, entendendo que quem era 
de função pública deveria passar a ser efetivo, ou seja, votamos 
reconhecendo o servidor de função pública como se efetivo fosse. 

Ora, se votamos que o servidor de função pública deveria ser 
efetivo, é evidente que isso inclui todos os direitos que tem hoje o 
servidor efetivo. No nosso entender, não cabe veto em relação a essa 
questão. O próprio Prof. Anastasia vem defendendo, há muito tempo, 
a legalização da situação do funcionário de função pública. Portanto, 
parece incoerente que o Governo vete essa questão. 

O Líder do Governo não se encontra presente, e me parece que as 
Lideranças do Governo também não estão animadas a discutir esse 
assunto. Parece-me - e acho que todos os Deputados da nossa 
bancada e do nosso bloco concordam - que, no caso da função 
pública, havia um acordo para que tivessem direito também ao 
apostilamento. Não me lembro se os Líderes do PSDB e dos partidos 
da base do Governo disseram que eram favoráveis aos direitos dos 
funcionários de função pública, mas muitos Líderes da base do 
Governo disseram, na tribuna, serem favoráveis aos funcionários de 
função pública. 

Entendi que esse era um acordo que já estava incluído, ou seja, a 
permissão de que o servidor de função pública tivesse o mesmo 
direito de apostilamento que tinha o servidor efetivo. Queremos 
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negociar esse veto com o Governo, porque feriu o acordo que 
fizemos no conjunto da reforma administrativa. Não podemos permitir 
que se vote esse projeto com o Plenário vazio. 

Sr. Presidente, esses projetos estão na faixa constitucional, então 
gostaria de explicar aos funcionários que nos visitam que, quando isso 
acontece, nada mais pode ser votado a não ser os vetos. Temos 
esses cinco vetos que estão na faixa constitucional, os quais acabei 
de comentar e cuja derrubada pedi. 

Esses vetos só poderão ser votados quando houver número 
suficiente de Deputados. A posição do PT e do PCdoB é a de não 
permitir que esses vetos sejam votados com o Plenário vazio , porque 
a chance de termos 39 votos é bem menor. Com mais Deputados no 
Plenário, teremos mais chance de alcançar os 39 votos. 

Esses vetos entrarão em votação quando houver número suficiente 
de Deputados ou depois de se inteirarem seis reuniões na faixa 
constitucional. Esta é a primeira reunião em que se discutem os vetos; 
à noite, teremos outra extraordinária, e amanhã de manhã também 
deve haver outra. Estou esclarecendo essa questão para que os 
funcionários possam se mobilizar e aumentar a pressão sobre os 
Deputados. 

Sr. Presidente, como V. Exa. pode notar, não há número suficiente 
de Deputados para se colocar em votação seguramente a matéria. 
Vou conceder a palavra à Deputada Jõ Moraes, mas depois vou 
propor à Mesa o encaminhamento dessa matéria, para que se possa, 
quem sabe, avançar, e para que haja algum tipo de acordo com o 
Governo, em especial nos votos que são essenciais, como esse da 
função pública. 

No entanto, o Governador irá à Alemanha refazer negociação com a 
Mercedes. Aliás, no passado, essa negociação foi muito mal feita pelo 
Governador Eduardo Azeredo. A série de isenções concedidas à 
empresa daria talvez para pagar a função pública durante dois ou três 
anos. O acordo feito com a Mercedes foi negócio da China. 

Na Comissão de Administração Pública, apresentei requerimento 
solicitando informações sobre o tipo de acordo feito com a Mercedes, 
mas de forma alguma acontece a reunião. Queremos saber disso, 
pois trata-se de assunto muito importante. 

Na legislatura passada, fiz parte da Comissão que analisou o acordo 
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com a Mercedes. Concluí, após várias reuniões, que não foi bom 
acordo para o nosso Estado, mas foi ótimo para a Mercedes. O 
Deputado Biel Rocha, de Juiz de Fora, sabe muito bem disso. 
Milhares de empregos, conforme foi prometido, não são realidade, 
hoje. Se tivesse sido investimento para geração de emprego e renda 
para pequenos produtores, microprodutores ou empresas, teríamos 
gastado muito menos e gerado muito mais emprego e renda. Porém, 
fizeram negócio que não trouxe vantagem para Minas Gerais. 
Concederam, por vários anos, isenção de quase todos os impostos 
para a Mercedes, além do terreno para a sua implantação, e, até hoje, 
o Estado não começou a ver o dinheiro da empresa. 

Apresentarei novamente requerimento - peço à Deputada Jô 
Moraes, membro da Comissão, que o façamos juntos - solicitando 
informações sobre o que foi discutido na Alemanha, para não termos 
novamente mau acordo, como o da época do Governador Eduardo 
Azeredo. 

A Deputada Jô Moraes (em aparte) - Quero cumprimentá-lo por 
estar destrinchando a pauta da ordem do dia de hoje. Como V. Exa. 
ressalta cada item da pauta. alerta toda a Casa para a importância do 
que nela consta. 

Coincidentemente, acabo de chegar da China e do Vietnã, onde 
passei 21 dias, a convite do Governo, conhecendo a história daquele 
povo, que tenta construir o socialismo. Ao contrário de ser negócio da 
China, como dizem, a China e o Vietnã tentam construir os países 
com independência, investindo na educação, na ciência e na 
tecnologia. Estão se desenvolvendo com crescimento econômico 
assustador- de 7%, 8%, 9% ou 10% ao ano-, enquanto os países do 
mundo capitalista crescem 1,5° o ou 2%. A China e o Vietnã sabem o 
que é investir em educação, ciência e tecnologia. Nosso Governador 
deveria estar preocupado com essas questões e deveria gastar o 
melhor de suas energias para transformar nosso sistema de ciência e 
tecnologia e nossa rede pública de ensino em melhores instrumentos 
de desenvolvimento deste País. 

Lamentavelmente, estava lá muito angustiada. Imaginava estar 
tramitando nesta Assembléia o plano de carreira e achava que eu 
deveria estar aqui , junto com os trabalhadores, para aprofundar e 
discutir a matéria. Qual não é o meu espanto, caro Deputado Rogério 
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Correia, ao chegar e ver que o plano de carreira não está nesta 
Casa. Comprometemo-nos e cedemos em relação a uma série de 
questões, e a promessa feita foi a de que o plano de carreira aqui 
estivesse, sobretudo o da área da educação. Foi compromisso claro 
da Liderança do Governo e do Secretário Anastasia, que estava 
negociando. Fico ainda mais pasma ao saber, hoje, que estão sendo 
encaminhadas a esta Assembléia as diretrizes dos planos de carreira. 
Nunca vi serem encaminhadas tais diretrizes, pois sabemos que cada 
carreira tem a sua especificidade. Compreendemos que definir a luta 
por planos de carreira diferenciados se justifica pelo fato de cada setor 
do serviço público ter suas particularidades, não podendo ser 
colocado numa vala comum de diretrizes. Tenho uma posição, ainda 
inicial , de que o envio de um projeto que apenas contém diretrizes 
seja apenas uma protelação do envio do que é verdadeiramente 
necessário para os planos de carreira. 

Digo a V. Exa. também que não consigo entender esse veto à LDO 
oposto pelo Governador. O Estado de Minas precisa de recursos 
públicos, e o Governador vai a Brasília, às vezes agindo de forma 
deselegante com o Presidente Lula, que está enviando recursos para 
cá e cedeu em uma série de questões. Ele vai lá, xinga o Presidente, 
às vezes desrespeita-o, faz reuniões com os Prefeitos aqui e lá trata 
de outras coisas. Mas não estamos fazendo o que devíamos: rever 
nossas renúncias fiscais , para, ao invés de darmos dinheiro e 
vantagens para a Mercedes, termos uma política de agricultura, apoio 
às cooperativas e às pequenas e médias empresas. Assim, o dinheiro 
que o Estado está perdendo poderia ser revertido para seu 
crescimento econômico. 

Deputado Rogério Correia, esta Casa e certamente também a base 
de apoio do Governo, que tem sua ação no interior, concordarão 
conosco. Por que não estudar as renúncias fiscais? Não sei se há 
algum setor sem nenhuma produção econômica ou agregação de 
mão-de-obra que está tendo a renúncia fiscal que falta a outros 
setores. 

Também não consigo entender o veto ao projeto da Deputada Maria 
José Haueisen. Não admito imaginarem que alguém deixará de pagar 
luz e água por irresponsabilidade. Se alguém deixa de pagar à 
COPASA ou à CEMIG, isso acontece porque está desempregado ou 
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vivendo uma situação dramática. O Governador está vetando um 
projeto que visa impedir que o nome das pessoas vá para o SERASA 
por deixarem de pagar algo essencial , sem a menor responsabilidade 
quanto a seu significado social. 

Cumprimento V. Exa. Nós nos irmanamos, integramo-nos na 
caravana dos servidores, sobretudo dos professores, para que o plano 
de carreira chegue a esta Casa na dimensão do que foi prometido. A 
promessa foi selada nesta Casa com apoio de todas as Lideranças. A 
Oposição cedeu e muito, para que pudesse absorver um contrato que 
era a garantia do plano de carreira e o sonho da perspectiva dos 
profissionais desta Casa, e não abrirá mão de que esse compromisso 
seja cumprido e respeitado. 

Por isso, com certeza, estaremos aqui para que se acelere o 
processo de votação dos vetos. E temos que derrubá-los, porque o 
nosso compromisso foi com o acordo feito com toda esta Casa, de 
forma democrática. Quero elogiar a conduta, na ocasião, da Liderança 
do Governo, que nos escutou e aos servidores. Agora, quer fazer letra 
morta de um compromisso que todos assumimos. 

Estou aqui em defesa desta Casa, que tem a contribuição dos 
Deputados de todos os partidos, que fizeram um esforço imenso para 
construir um consenso naquele momento, fazendo concessões nas 
posições decisivas, como aconteceu conosco da Oposição. Temos 
que garantir que esses vetos sejam votados e derrubados, para que 
esta Casa possa apreciar os planos de carreira prometidos. 

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputada Jô Moraes. É 
preciso fazermos uma pauta com o Governo, buscando uma 
negociação real. Ele tem interesse em dois projetos: o PPP - parceria 
público - privada - e o das OSCIPs e quer votá-los. Entretanto. antes 
do envio desses projetos, havia um compromisso de aprovação dos 
planos de carreira, sendo que o da educação viria em agosto, de 
acordo com as palavras do Líder, ou, no mais tardar, em setembro. 
Isso foi dito em várias reuniões das Lideranças e, também, no 
Plenário. 

Posso garantir aos servidores que não há disposição do Bloco PT-
PCdoB em votar nenhum projeto de interesse do Governo sem o 
envio do plano de carreira, em especial do magistério. 

Não há como entrar em votação a questão da PPP, da OSCIP e 

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



outros projetos do Governo sem que cumpra o que prometeu não 
somente à nossa bancada, mas também a todos os Deputados: que 
os planos de carreira estariam aqui até o dia 31 de dezembro e o da 
educação, até setembro. Não permitir que esses projetos tramitem na 
Casa antes dos planos de carreira é uma obrigação de todos nós, 
Deputados. 

Proponho ao Governo que realize uma negociação sena e que 
inclua as questões do veto , em especial o do apostilamento da função 
pública, que foi um acordo realizado entre o Governo e os Deputados. 
Inseriria essa questão na pauta de discussão com o Governo, pois 
não podemos deixar que os projetos sejam votados sem a exigência 
de um acordo com o Governo. Devemos continuar realizando as 
nossas reuniões, para vermos se o número de Deputados aumenta. 

Há um compromisso muito claro com os servidores, desde que esse 
projeto da reforma chegou aqui. A Deputada Jô Moraes expôs a 
preocupação do Governador Aécio Neves e a sua estranheza por não 
serem enviados os planos de carreira a esta Casa. O Governador 
propôs-se a apenas tentar atrapalhar a reforma tributária do 
Presidente Lula, foi a Brasília e fez toda uma encenação contra a 
reforma. Foi realizada uma reunião aqui com os Prefeitos, em que 
compareceram uns 200. O Governador Aécio Neves conclamou-os a 
se unirem a ele, para garantir mais recursos da CIDE para o Estado e 
para os municípios. Fez um estardalhaço contra o Governo Lula e 
contra a reforma tributária e foi a Brasília negociar os 25% da CIDE 
para o Governo do Estado. Porém o Governo Federal negociou 
diretamente com os Prefeitos, e uma parte da CIDE passou a ser 
encaminhada diretamente aos municípios. Então, o Governador 
pretendeu derrotar a reforma, mas já não tinha a base dos Prefeitos. 
Traindo-os, pretendeu aprovar apenas a matéria do seu interesse, 
para que não fosse encaminhado o recurso diretamente aos Prefeitos, 
que, nesta Casa, tentou conclamar contra o Governo Lula. Ele ficou 
tentando atrapalhar em Brasília uma reforma tão importante para o 
País, pois diz respeito à divisão de renda e ao crescimento 
econômico, mas esqueceu-se de cumprir os seus compromissos 
relativos aos planos de carreira e a outros projetos que são do 
interesse do povo de Minas. Agora, viajou para a Alemanha, a fim de 
discutir com a Mercedes. Veremos se, pelo menos, deixou alguma 
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ordem para a negociação desses pontos, a fim de avançarmos nas 
discussões, a partir de um acordo que possa favorecer os servidores 
públicos. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Muito obrigado, Deputado 
Rogério Correia. A respeito dos benefícios concedidos, conversei com 
o Deputado Biel Rocha. Somos profundos conhecedores do contrato 
do Governo do Estado com a Mercedes, firmado em 1996. Na 
ocasião, estranhávamos que São Paulo estivesse perdendo uma 
montadora para Minas Gerais, especificamente para Juiz de Fora. No 
contrato consta que o terreno, no valor de US$13.000.000,00, maior 
que o centro comercial de Juiz de Fora, foi doado para a Mercedes. A 
doação foi registrada em cartório, sem nenhuma cláusula que 
obrigasse a empresa a permanecer na cidade por certo período. O 
que isso quer dizer? Se a Mercedes quiser ir embora amanhã, o 
terreno é dela, pode vendê-lo por US$13.000.000,00. Além disso, 
deram à Mercedes 70% do ICMS, para ser devolvido daqui a dez 
anos, sem juros e correção monetária. Deram ainda R$1 .080,00 em 
cada Classe A vendido. Foi um desastre para o País. Foi chamado de 
carro popular, com valor de R$48.000,00. Não se conseguiu vendê-lo ; 
por isso, a fabricação está quase parada. Deram-lhe também 300 
vagas nos Colégios Academia do Comércio e Grambery, em Juiz de 
Fora, para crianças alemãs, filhas de Diretores que estavam naquela 
cidade. Falo no passado porque já foram embora. Essas vagas eram 
pagas pela Prefeitura de Juiz de Fora. Enquanto isso, crianças de Juiz 
de Fora ficam sem vagas nas escolas. Ademais, concederam-lhe 
também percentual de ações da CEMIG em garantia de sua 
estabilização na cidade. Como se não bastasse, o Governo do Estado 
foi fiador da Mercedes em R$80.000.000,00 no BDMG, valor esse 
que, se não for pago por ela, como não foi até agora, será pago pelo 
Governo do Estado. Agora, coincidentemente, o Governador viaja 
para a Alemanha acompanhado do Deputado Federal Custódio 
Mattos. Este, na ocasião, era o Prefeito de Juiz de Fora e, junto com o 
então Secretário de Indústria e Comércio do Estado, Sr. Reginaldo 
Arcuri , tomou a frente para levar a Mercedes para Juiz de Fora, a fim 
de ganharem as eleições municipais, mas perderam-nas. Viajaram 
para a Alemanha, objetivando negociarem não mais com a Mercedes, 
mas com a Chrysler. Adianto para V. Exa. que eles querem mais 
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US$1 00.000.000,00 emprestados do BDMG. Não pagaram os 
R$80.000.000,00 da Mercedes. Alerto os Srs. Deputados: a Mercedes 
ou Chrysler foi a causadora da quebra de Labamba, no México, que 
não agüentou as exigências. Então, fica aqui a posição de um 
Deputado que ora é chamado de governista, ora de rebelde. Não 
importa do que me chamem. Fui eleito Deputado por Minas Gerais. 
Logo, para as coisas boas, baterei palmas; as ruins, criticarei . 
Obrigado. 

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Alberto Bejani. 
Sei de sua postura de independência. Creio que a maioria dos 
Deputados, no caso dos vetos, vai acabar optando por essa 
independência que V. Exa. já assumiu aqui , de público. 

V. Exa. lembrou o acordo com a Mercedes e nos fez lembrar de 
outro, feito na mesma época, com a CEMIG, envolvendo a venda de 
1/3 de suas ações. Hoje, o BNDES fez um acordo, pois estava com 
prejuízo acumulado de US$1 .200.000.000,00 com a empresa AES, a 
mesma que comprou a Eletropaulo em São Paulo e 1/3 das ações da 
CEMIG, aqui. O BNDES está, portanto, propondo um acordo, a fim de 
perder menos. Essa empresa não paga. Então, o BNDES tenta 
retomar ações no valor de US$600.000.000,00 e renegociar o resto , 
pegando o que for de dividendo a longo prazo, visando livrar-se do 
enorme prejuízo, acarretado pelo processo de privatização da 
Eletropaulo e pela privatização em curso durante o mesmo Governo 
de Eduardo Azeredo. 

Então, há a questão da Mercedes em Juiz de Fora, a venda de 1/3 
das ações da CEMIG e, agora, o BNDES tenta fazer esse acordo, de 
certa forma até reestatizando a Eletropaulo em 50% das ações, 
fazendo nova empresa junto com a AES, para ver se consegue 
diminuir o prejuízo imposto pela polftica neoliberal de privatização do 
Governo tucano em Minas e no Brasil. 

Quando a Deputada Jô Moraes fez aparte, lembrei-me de um 
detalhe, mas me esqueci de comentar na hora. 

É fato, e ela citou que o Governo Lula vem fazendo investimentos 
importantes em Minas. Estávamos discutindo, na Comissão de 
Segurança Pública, e percebemos que muito daquilo que o Governo 
do Estado anuncia que fará em Minas Gerais será com verbas 
federais. O Governo Lula está aplicando em Minas Gerais em políticas 
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públicas. 

Houve aqui , por parte do Governo Fernando Henrique, uma rixa 
política, que simplesmente secou qualquer investimento no Estado. O 
Governo Lula, ao contrário, reconhece que Minas Gerais é um Estado 
que precisa ser valorizado. E não será por causa da 
irresponsabilidade ou da oposição que o Governador faz, às vezes até 
de forma irresponsável, como na reforma tributária , que retaliações 
desse tipo acontecerão. É nossa obrigação alertarmos o povo mineiro 
para o tipo de política que tem sido feita pelo Governo Lula, de 
continuar tratando Minas Gerais como ela deve ser tratada, não como 
o Governo Fernando Henrique fez. 

Os processos de privatização de nossas empresas estratégicas, 
como CEMIG, COPASA, que estavam no plano de privatização, foram 
felizmente barrados com a derrota do projeto neoliberal. Esperamos 
que esse processo não seja retomado em Minas Gerais. 

O Deputado Chico Simões (em aparte) - Muito obrigado, 
companheiro Rogério. Quero parabenizá-lo por essa exposição 
maravilhosa que faz para nós, Deputados, para os funcionários aqui 
presentes e para aqueles que nos estão assistindo pela TV 
Assembléia. 

Gostaria de pedir ao Deputado Alberto Bejani que usasse essa 
convicção para discutir com os demais Deputados e os Deputados da 
base do Governo, da qual faz parte, para que esta Casa possa ter 
uma discussão autônoma e isenta, a fim de que possamos tomar uma 
posição, não para atender exclusivamente ao Governador, mas para 
atender ao conjunto da sociedade. É para isso que fomos eleitos. 
Nenhum de nós foi eleito para sermos serviçais do Governo. Não 
podemos ficar ajoelhados diante do Poder Executivo. 

Que os demais colegas de outros partidos e da base do Governo 
reflitam na fala do Deputado Alberto Bejani para que o Poder 
Legislativo mostre sua força, sua importância na constituição da 
democracia representativa de direito, a fim de que realmente 
possamos fazer valer nossa vontade, até porque, entre os vetos que o 
Governador propõe hoje grande parte foi fruto de acordo entre nós. 

Tenho certeza de que nosso Líder, Deputado Rogério Correia, é 
testemunha disso, porque acompanhou tudo conosco, assim como 
tantos outros Deputados do PT, do PCdoB e de outros partidos. 
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Discutimos sobre isso. Chamaram-nos nas férias , pagando-nos um 
vencimento razoável. Isso tem de ser levado em consideração. Do 
contrário , sentirei o que não gostaria de sentir: pagam-me para votar, 
depois me fazem de bobo. 

Temos de fazer essa reflexão até porque nós, do PT e do PCdoB, 
não conseguiremos derrubar esses vetos. Ou teremos um diálogo 
franco e democrático com os outros partidos, com os outros 
Deputados, ou então já estará selada a sorte. São 61 Deputados da 
base do Governo. Tão importante quanto derrubar esses vetos é fazer 
uma reflexão com a sociedade sobre o que este Governo quer, o que 
o PSDB quer, o que esses governantes, que por mais de 500 anos 
governaram o Brasil , querem do País e do Estado. 

Eles privatizam numa condição muito boa para aqueles que estão 
privatizando, com dinheiro público que não é pago, e o dinheiro 
público precisa entrar novamente. Até quando continuaremos vendo 
dinheiro para lá, dinheiro para cá e nós sem saúde, sem educação, 
sem estradas, sem salários? Está na hora de darmos um basta nisso. 

O que representam os projetos que foram vetados? Mostram o perfil · 
do Governo de Minas Gerais. A Deputada Marília Campos apresentou 
emenda, pois na LDO há um artigo em que o Estado se propõe a 
fazer renúncias fiscais, ou seja, deixar de cobrar imposto. Quem paga 
imposto é rico. Isso aconteceu com a Mercedes-Benz. Houve renúncia 
violenta e agora o Governador foi lá para renunciar mais, dar mais um 
pouco do dinheiro do povo para as empresas milionárias. 

A Deputada Marília Campos pediu que tivéssemos acesso aos 
resultados das renúncias, quais empregos foram criados e qual a 
vantagem que o Estado leva quando abre mão dos tributos. O 
Governo nem sequer levou em consideração, vetou. Quer continuar 
entregando dinheiro para quem tem muito. Isso é brincar com o 
eleitor. É desrespeitar esta Casa, sendo que estamos aqui para 
fiscalizar. 

O PPP e as OSCIPs tentam privatizar as ações que deveriam ser do 
Governo. A OSCIP é algo que nos agride. É organização que pode ter 
dinheiro público, a ela podem ser cedidos patrimônio público e 
funcionários públicos pagos pelo Estado. Ao mesmo tempo, não há 
controle para fiscalizar o que se gasta. É um absurdo. O PPP não é 
muito diferente. Vem substituindo as renúncias fiscais, sem ter em 
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troca o que se propõe. Como exemplo temos a Mercedes-Benz e a 
Companhia de Distritos Industriais - CDI. Eram dados terrenos e 
incentivos fiscais . Não gera empregos nem impostos. A iniciativa 
privada apodera-se daquilo que é nosso. 

Vetaram o apostilamento sob qual alegação? Há duas pagmas. 
sendo que, em nenhum momento, é dito que é ilegal. Diz que não 
atende aos interesses públicos porque o Estado tem de fazer 
contenção de despesas. Isso fará com que os servidores tenham o 
salário reduzido a 1/3. Como cumprirão com suas obrigações? Como 
manterão os filhos em escolas privadas, já que as públicas estão 
sucateadas? Como terão acesso à saúde? 

O Estado não pode ter aperto financeiro, mas o cidadão comum 
pode. O que mais me envergonha é que isso foi fruto de um acordo na 
Comissão de Administração Pública, que é presidida por um Deputado 
do PSDB. Como encararemos os servidores? Espero que esta Casa 
reflita. Não podemos aceitar isso, engolir a seco e nos ajoelhar diante 
de uma vontade do Governador. Quer fazer contenção de despesas, 
mesmo que para isso tenha de sucatear o Estado, humilhar os 
servidores, que servem o Estado há tantos anos. 

Essa é a cara do Governo. Quando a Deputada Marília Campos faz 
uma lei proibindo que as pessoas não sejam colocadas nas listas dos 
maiores devedores, talvez por não aguentarem pagar à CEMIG e à 
COPASA, o Governador também veta. Tira tudo e ainda castiga. Esse 
é o Governo do PSDB. 

É importante derrubarmos o veto e discutirmos a importância de 
participar da vida pública e das eleições. sabendo a quem damos 
nosso voto. 

Sabemos o que desejamos do Estado e dos nossos governantes. O 
PSDB, quando Governo Federal, privatizou tudo que pôde. Agora, 
quer privatizar o Estado, porque as estatais para ele nada significam. 
Obrigado. 

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Chico Simões. 
Espero que consigamos derrubar esse veto. Para isso, é necessário 
que o Governo faça um acordo público. O nosso bloco é composto por 
16 Deputados, 1 5 do PT e 1 do PCdoB. Precisamos de 39 
parlamentares. Portanto, somente por meio de um acordo 
conseguiremos derrubar o veto: ou o Governo volta atrás ou 
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dificilmente conseguiremos uma vitória. Outra sugestão seria que 
outros Deputados, além do Alberto Bejani e Domingos Sávio, que se 
comprometeram conosco, votem pela derrubada do veto. 

Solicito à Liderança do Governo que conversemos com o Prof. 
Anastasia, a fim de que possa, num acordo com a Oposição, permitir 
que votemos o projeto. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, estão no Plenário 
cerca de 14 ou 15 Deputados. Como alguns estão nas comissões, 
esse total pode chegar a 20 parlamentares. No entanto, estão 
registradas mais de 57 presenças no painel eletrônico. Portanto, 
solicito recomposição de quórum, a fim de tentarmos conseguir 
número suficiente para a votação. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Sargento Rodrigues) - (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 23 Deputados, que, 
somados aos 6 em comissões, perfazem o total de 29 parlamentares, 
número suficiente para a continuação dos trabalhos. Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Miguel Martini, solicitando a palavra pelo 
art . 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e 
fixa ao orador o prazo de 60 minutos. Com a palavra, o Deputado 
Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
telespectadores da TV Assembléia, imprensa, hoje, ouvi parte das 
falas dos Deputados Rogério Correia e Chico Simões e da Deputada 
Jô Moraes e fiquei inquieto. Ainda estou a me perguntar qual a 
consistência da argumentação feita por esses nobres parlamentares. 
Onde está o que disseram relativamente aos vetos e à atuação do 
Governador Aécio Neves? Algumas questões merecem reflexão. 
Tenho a certeza de que essa dúvida deve ser a mesma da maioria 
dos telespectadores e dos parlamentares presentes. Ouvi, da 
combativa Deputada Jô Moraes e dos outros, apenas discurso de 
oposição. Quando ela afirmou que o Governador foi a Brasília brigar 

~---0-------' 



-DO 
com o Presidente da República e atacá-lo, me perguntei se o PT e 
o PCdoB se esqueceram de que o pressuposto da democracia é o 
contraditório. 

Estabelecer o contraditório não é brigar, é apenas manter uma 
posição de defesa do que se julga ser melhor. Não pode mais haver 
oposição? Temos de abaixar a cabeça e dizer "sim, Lula"? O Lula diz 
amém, e nós concordamos? Os petistas das galerias estão 
incomodados com a democracia, não sabem ouvir o contraditório. Que 
democracia é essa que estamos pregando? É este o Brasil novo? 

A democracia supõe o contraditório , sem ele o Estado é totalitário. O 
ato do Governador Aécio Neves foi de um estadista. Minas voltou ao 
cenário nacional, tem liderança política. O Governador conseguiu 
aglutinar as forças políticas para dizer "o interesse de Minas não será 
mais vilipendiado". Estamos unidos na defesa do interesse de Minas. 
E esse Governador, que eleva a voz de Minas e se faz respeitar, que 
conseguiu vitória no Congresso Nacional graças a sua liderança e 
competência política, é acusado pela Oposição de haver brigado e 
atacado o Presidente Lula. Seria, por acaso, o Presidente, inatacável, · 
um semideus, ou um deus perfeito, cujas idéias não podem ser 
contestadas? Incomoda-me essa posição. 

O Governador Aécio Neves foi escolhido pelos Governadores do 
Sudeste para representar nossa região no embate em defesa dos 
interesses dos Estados, e foi vitorioso. Não foi brigar com o 
Presidente, foi defender os interesses de Minas. O Governo Federal 
queria concentrar mais os recursos. Na proposta do PT, a CPMF se 
transformaria em CMF e iria se prorrogar. Tudo para o Governo 
Federal , nada para os Estados e municípios. A proposta do 
Governador, de dividir com Estados e municípios, foi vitoriosa. Não 
estava previsto repartir a CIDE com Estados e municípios, e a defesa 
do nosso Governador gerou o resultado final em que os Estados 
ficaram com 18% e os municípios com 6%. Vitória da competência 
política do Governador Aécio Neves. O interesse de Minas estava em 
jogo, e a posição firme do Governador ajudou o Presidente Lula, pois, 
graças à concessão que o Presidente fez a partir desse acordo, a 
CPMF não voltou para 0 ,08°o, e o Governo Federal teria de abrir mão 
de R$18.000.000.000,00. Se passasse o prazo, Deputado Chico 
Simões, se não fosse votado nos dois turnos, no Senado, 90 dias 
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antes do término do exercício legislativo, não teria valor, e o Brasil 
ficaria sem esse recurso. 

O Governador Aécio Neves, munido de habilidade e competência, 
garantiu para Minas, ao mesmo tempo dando a oportunidade de o PT 
contmuar com esse recurso por, pelo menos, mais cinco anos, apesar 
de não ser definitivo. Não entendo por que brigam. O embate político 
tem de ser travado. Se deixar, o Ministro Pedro Palocci fica com tudo. 
Retifico, Antônio Palocci. O outro era Pedro Malan. Com Antônio 
Palocci , mistura tudo, pois a política era bem parecida. A posição do 
Governador é clara. Fernando Henrique não fez favor a Minas Gerais. 
Lula não faz favor ao liberar recursos para o Estado porque a receita 
aqui arrecadada se destina aos cofres da União, que, apesar da 
obrigação de nos devolver, devolve menos que deveria, tendo em 
vista a população e o espaço geográfico do Estado. 

Há quatro anos, não tínhamos Governador. Esse foi o problema. 
Não podemos tapar o sol com a peneira. Em conversa com o Ministro 
Furlan, soube que o dinheiro estava disponível para Minas, mas o 
Governador não o quis receber. Mandaram-no por intermédio dos 
municípios. Entretanto, agora temos Governo que se faz respeitar, 
que não precisa pedir favores ao Presidente da República. É um jogo 
democrático, para isso, foi eleito. 

Esta reunião está sendo gravada e as notas taquigráficas, tomadas. 
Quero subir à tribuna para debater o caso da Mercedes-Benz. O que 
estamos conseguindo para Minas é extraordinário. E os que, 
apressadamente, criticaram terão de reconhecer a importância da 
relação de atração de indústrias para Minas. A guerra fiscal acabou. 
Não é mais por intermédio de benefícios fiscais. Será levada em 
consideração a estabilidade polftica, que Minas apresenta, bem como 
a posição geográfica, a capacidade energética e os investimentos 
maciços em segurança pública. Nenhum Estado se encontra na 
situação de Minas. O Governo tomou as medidas necessárias. 
Segurança pública e energia são fundamentais para atração de 
empresas. Nos prox1mos dez anos, serão investidos 
R$1 .300.000.000,00 em gás. Trata-se de crise energética natural e 
primária, extremamente interessante. 

Essas são as argumentações que provavelmente o Governador 
utilizará com a Mercedes-Benz. A sociedade mineira constatará isso: 
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não só a Alemanha ou a Mercedes-Benz, Deputado Chico Simões, 
há muitas outras empresas. Há um novo tempo em Minas Gerais, que 
voltou ao cenário nacional e internacional. 

Nessa tribuna ouvi alguém dizer que o Governador Aécio Neves foi 
a Brasília atrapalhar a reforma tributária. Gostaria de melhor definição 
para "atrapalhar". Talvez tenhamos atrapalhado os propósitos 
centralizadores do Antônio Palocci e do Lula, desse Governo que 
queria aumentar a carga tributária e concentrar ainda mais os 
recursos. Devemos ajudar, sim, uma reforma tributária com a intenção 
de promover justiça social. Conseguimos dar governabilidade ao 
Presidente Lula, aos Governadores e aos Prefeitos. Se isso é 
atrapalhar, não sei como interpretar. 

O Deputado Rogério Correia disse que o Governo Federal mandou 
dinheiro para a segurança pública. O Secretário disse que tem 
esperança - apesar de ainda não ter chegado um centavo - que se 
mande o dinheiro. A previsão era para agosto, estamos em setembro, 
e ele ainda não chegou. Pela boa relação com o Ministro Bastos, 
disse acreditar que o dinheiro chegará, pois vale a palavra do Lula. E 
ainda, que, apesar de não ter chegado, já inaugurou os presídios. Até 
setembro, devem-se efetivar as transferências dos presos das 
delegacias para as penitenciárias. O concurso para Guarda 
Penitenciário colocará quase 4 mil policiais civis e militares nas ruas, 
para efetuar a segurança pública. Independentemente do dinheiro 
chegar ou não, já realizamos tudo isso. Então, a segurança pública vai 
muito bem. 

Ouvi o Deputado Chico Simões falar sobre interesse público. Penso 
que independe de que lado se está. Interesse público é de todos e 
não de alguns. Em uma medida que não atenda ao interesse de 
todos, não há interesse público. Pode haver interesse do público, mas 
não interesse público. Isso é diferente, pois se determina o público de 
acordo com sua conveniência. Os projetos aprovados nesta Casa 
visam exatamente à lógica do melhor interesse público. 

Deputado Chico Simões, perceberam-se vários absurdos somente 
no controle da folha de pagamento do Estado. Aliás, esta Casa 
denunciou alguns, como pessoas mortas recebendo e funcionários 
públicos recebendo três salários. É interesse público pagar o que é 
justo a cada cidadão ou servidor. Por outro lado, pagar a alguns e não 
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a outros não é justo. 

Quanto ao Governo de Minas, alguém perguntou o que o 
Governador Aécio Neves quer para Minas Gerais. Acredito que o povo 
brasileiro pergunte o que o Presidente Lula deseja para o Brasil. Qual 
o projeto do PT? Qual é a proposta do PT para o País? Até agora não 
deu para saber. 

Acredito que até o final dos quatro anos consigamos ver. Acredito 
que em meados do ano que vem já tenhamos pelo menos algum 
indicativo de para onde vamos com este País. O programa Fome Zero 
é muito bonito, mas ainda não saiu do papel. Foram oito meses. 
Fiquei sabendo que de um bilhão e tanto previstos, somente 
R$50.000.000,00 foram gastos, não sei se a maioria em publicidade. 
E o projeto ainda não saiu do papel. Esperamos que saia. Torço para 
que o Lula faça um bom Governo neste País, mas gostaria de saber 
qual é o projeto. Ainda não vimos. Por enquanto, o que vi foi um afago 
ao Fundo Monetário Internacional, dando-lhe aquilo que nem pediu. O 
acertado era 3,75 e o Ministro deu 4 ,25 de superávit primário. O 
Governo Lula, principalmente a equipe econômica, tem sido elogiado 
rasgadamente pelos técnicos do Fundo Monetário Internacional, pelo 
Fundo Monetário Internacional , pelo George W. Bush. Lembro-me 
muito do Brizola dizendo: "Se é bom para eles, não é bom para nós". 
Temos que colocar nossas barbas de molho. Para onde vamos? Dizia 
que não aceitaria mais o novo contrato com o FMI , já foi lá e sacou 4 ,5 
bilhões. Tivemos um discurso de um lado e vemos uma prática do 
outro. Estou interessado em saber qual é o projeto para o Brasil do 
Partido dos Trabalhadores. Tenho esperança de poder ver, mas até 
agora não vi. 

Em relação à LDO, o que a nobre Deputada, que já se ausentou, 
pediu? Avaliação das políticas públicas resultantes das renúncias de 
receita dos três exercícios anteriores e do exercício atual e a projeção 
para os quatro exercícios subseqüentes. Quando o Governo de Minas 
terminar de fazer esse estudo, o Governo Aécio Neves já terá 
acabado. Que aplicação prática tem isso? Nenhuma. Não é mais 
possível praticar a renúncia fiscal , e a Deputada Jô Moraes sabe 
disso. A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF - vedou isso. Diz a LRF 
que, se eu fizer uma renúncia, tenho que justificar e dizer de onde 
vem o recurso para compensar essa perda. Então, não há renúncia 
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fiscal. Está dizendo para analisar os três últimos exercícios. Acho 
bom. Mas ter que montar um arcabouço imenso para avaliar o 
passado e fazer um exercício futurista, se não há mais renúncia fiscal! 
Não sei em que isso melhoraria o Estado. É desnecessário, mas está 
aqui. 

Trata-se de uma típica emenda da Oposição. É papel da Oposição 
fazer isso. Pode até ser diferente. mas um dos modos de ser 
Oposição é tentando dificultar o Governo atual. Quanto pior, melhor. 
Dentro dessa lógica talvez eu possa aceitar. Não vejo mais o que falar 
sobre essa questão. 

Não sei se o Deputado Chico Simões conhece bem as OSCIPs·, que 
têm controle, sim. Há determinadas atividades de Estado que, se não 
forem feitas por meio de OSCIPs. custarão muito e causarão um 
grande prejuízo para a sociedade, que paga os impostos. É um 
mecanismo novo que está sendo criado para que, em determinados 
casos específicos, com o controle do Estado, possam ser 
desempenhadas algumas funções. 

Durante as sabatinas de algumas entidades, já ouvimos sobre as 
dificuldades que existem para se obedecer a toda essa legislação do 
serviço público. E que deveria haver uma modificação do critério. Não 
se trata de nossa invenção. É uma invenção do Congresso Nacional, 
que tem sido aplicada com muito êxito em muitos lugares. 

O Deputado Chico Simões (em aparte)*- Muito obrigado, Deputado 
Miguel Martini. 

Estava prestando atenção na maneira didática de V. Exa. abordar o 
tema e pude ver como se muda o comportamento de acordo com 
aquilo que se quer defender. Primeiro, quero deixar claro que jamais 
me prestaria a defender um governante de uma maneira cega e 
irracional, em tudo aquilo que viesse a fazer. Antes de mais nada, fui 
eleito Deputado, como V. Exa., para representar o povo e a 
sociedade, para fiscalizar o Executivo e elaborar leis. É lógico que 
apoiamos o Governo naquilo que entendemos ser conveniente para a 
maioria, mas também criticamos aquilo que não apoiamos. 

Aqui quero abrir um parêntese. Já falei várias vezes e vou repetir: 
não tenho a pretensão de defender todas as ações do Governo 
Federal , embora eu seja do PT. Há políticas que ainda não 
conseguimos explicar para a sociedade. Há certas ações do Governo 
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Lula que, infelizmente, não são aquelas que gostaríamos que 
empreendesse. Portanto, não posso defendê-lo de maneira tão 
eloqüente como V. Exa. defende o Governador do Estado, como se 
fosse um verdadeiro salvador da Pátria, ou seja, a pessoa que não 
erra e nunca errou. 

Companheiro Deputado Miguel Martini , é bom que se faça a reflexão 
de que grande parte das mazelas por que passam o Estado e o País é 
de responsabilidade direta do atual Governador, que era Presidente 
da Câmara dos Deputados e do PSDB, que votou tudo isso que reflete 
de maneira negativa no povo brasileiro e no povo mineiro. Temos de 
entender isso, porque senão o debate vai passar por coisas muito 
vazias e superficiais. Em decorrência dessas mazelas que vivemos, 
que foram provocadas e causadas pelo nosso Governador, é que hoje 
o companheiro Lula ainda não encontrou o melhor caminho para fazer 
do Brasil o Brasil que queremos. 

Temos de entender isso, porque senão o debate permanecerá no 
vazio, no superficial. Justamente em decorrência das mazelas que 
vivemos hoje, provocadas pelo nosso Governo, o Governo Lula não 
está encontrando o melhor caminho para fazer deste País o Brasil que 
queremos. 

O Deputado Miguel Martini - Admito que tenhamos de fazer esse 
debate. Quero esclarecer-lhe que quem exigiu a redução da CPMF 
para 0,08% foi o seu partido, o PT. Foram o Lula e o José Dirceu que 
pediram ao Presidente da Câmara para não manter as emendas 
apresentadas pelo PT, posteriormente vetadas. O Governador Aécio 
Neves, na época Presidente da Câmara, manteria os vetos, pois 
tratava-se de matérias propostas pelo PT. O PT, então, solicitou 
fossem todos os vetos derrubados, senão o País tornar-se-ia 
ingovernável. Foi V. Exa. quem fez isso, não o Governador. O trabalho 
do Aécio Neves foi reconhecido pelo Presidente da República, que 
agradeceu a ele pelo gesto de bondade de não ter aprovado aqueles 
vetos. Portanto, não é bem verdade sua fala de que a culpa foi do 
Governador. Ao contrário, ele ajudou muito. No entanto, não foi 
Presidente do Congresso durante oito anos. Quando estava no 
Governo, como Deputado, era tão responsável, como V. Exa. hoje o é 
por aquilo que o Lula fizer, por serem do mesmo partido. No entanto, o 
Governador ajudou ainda mais, pois, se não houvesse acordo para a 

1___---0----.1 



-+36 
votação da CPMF, essa contribuição não seria 0,38°o, mas 0 ,08%. 
Lula reconhece isso. Seria bom V. Exa. reconhecer isso também. 

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Continuando nosso 
raciocínio, acho que política se faz com coerência. Fomos oposição ao 
seu Governo, do PSDB. 

O Deputado Miguel Martini - Não pertenço ao PSDB, mas sou base 
de apoio e Líder e defendo o Governo Aécio Neves. Porém, em 
relação ao Fernando Henrique Cardoso, fui oposição. 

O Deputado Chico Simões (em aparte)*- Deixe-me completar o meu 
raciocínio. Enquanto governava o PSDB, éramos oposição. Sempre 
assumimos a cara de oposição e votamos contra as propostas do 
PSDB. Não posso entender a incoerência de V. Exa. : elogia tanto o 
Aécio Neves, bate tanto no Lula e reconhece que o Aécio votou nos 
projetos do Lula. Onde está sua coerência, Deputado? 

O Deputado Miguel Martini - Estamos na Assembléia de Minas 
Gerais, onde disse que a proposta do Presidente Lula não foi 
aprovada, mas que as alterações propostas pelo Aécio Neves foram 
acatadas. Então, minha coerência está na competência do nosso 
Governador em alterar a proposta do Lula no que interessa ao nosso 
Estado. 

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Sei que V. Exa. está 
defendendo o Governador Aécio Neves. Na mesma hora em que 
critica o Governo Lula, fala que o Aécio o está ajudando, e não o 
atrapalhando, conforme está registrado em notas taquígrafas. O 
senhor ficou 15 minutos justificando isso, diante da fala da Deputada 
Jô Moraes. V. Exa. fez questão de ressaltar, durante alguns minutos, 
a importância do Aécio Neves ao apoiar o Governo Lula - que V. Exa. 
vê como defeito -, colocando isso como qualidade do Governador. 
Porém, não é essa a discussão que queremos fazer agora. 

Ao defender o projeto neoliberal. vejo que V. Exa., por conhecer sua 
índole , perde até alguns princípios cristãos, que tanto prega. O que 
seria dos Estados mais pobres, se os ricos continuassem com os 
ricos , e o recurso maior continuasse com o recurso maior? Vivemos 
em uma Federação onde quem tem mais deve contribuir com os que 
têm menos. 

O Deputado Miguel Martini - Deputado Chico Simões, deixe-me 
dizer algo. 
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O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Não me deu o aparte? 

Deixe-me raciocinar. 
O Deputado Miguel Martini - Vamos debater. V. Exa. tem uma 

prática de dizer que eu disse aquilo que, na verdade, não disse. 
Primeiro, não sou neoliberal, ponto. Segundo, V. Exa. não está 
defendendo Minas contra os outros Estados, porque o percentual 
valerá para todos. Terceiro, não estava previsto aqueles 2% do IPI 
para o fundo que beneficia as áreas pobres deste País, incluindo parte 
do Norte de Minas e o Jequitinhonha, o Espírito Santo, o Norte do Rio 
de Janeiro e os Estados do Nordeste. O Governador Aécio, ao mesmo 
tempo em que defende Minas Gerais, defende, coerentemente, os 
outros interesses. 

Não estou fazendo uma defesa cega, mas falando de fatos 
concretos, objetivos. Não estou falando do que ele irá fazer, mas do 
que já fez e está comprovado pela imprensa, pela sociedade e pela 
Internet. Não faço uma defesa cega, mas a defesa da coerência, 
como V. Exa. diz. É importante dizer a verdade. e não sofismar. 

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Fico satisfeito de saber 
que essas mudanças votadas por ação do seu Governador do PSDB 
são algo positivo, pois, mais do que nunca, sou obrigado a reconhecer 
que o Governo Lula fez tudo isso. Não fosse assim, continuaria como 
o PSDB, que ficou no poder durante oito anos sem fazer nenhuma 
mudança na tributação. O Aécio só teve oportunidade de participar, 
porque está na Presidência alguém que tem responsabilidade com o 
País, o que o PSDB e Fernando Henrique, aliado de Aécio Neves, 
nunca tiveram. 

Se houve essas mudanças, o senhor tem de reconhecer o seguinte: 
a emenda foi feita em um grande soneto, e o soneto foi escrito por 
Lula. Não dá mais para o senhor continuar a bater cegamente em um 
Governo e a defender outro de maneira irracional. 

O Deputado Miguel Martini- Vamos retomar as questões. V. Exa. diz 
que houve uma concessão do Presidente Lula, o que não é verdade. 
Esse acordo saiu na madrugada .. 

O Deputado Chico Simões (em aparte)*- E a reforma saiu, porque o 
Lula a propôs. 

O Deputado Miguel Martini - E modificando o texto que o relator 
tinha feito, segundo Lula, José Dirceu e Palocci. Foi modificado, em 
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cima da hora, por uma pressão política, Deputado Chico Simões. e 
aí sim a unidade de Minas valeu. Os Deputados de Minas bateram o 
pé e não votaram, porque o Governador os alertou que seria 
prejudicial para nosso Estado. Aí, Lula teve de fazer concessões. e 
não favor. Preferiu dar os anéis para não perder os dedos. 

V. Exa. diz que o Governador Aécio Neves está contra o PT e o 
Lula, mas o Fernando Pimentel , de Belo Horizonte, não sai do seu 
lado. Vira e mexe, está a seu lado. Parece haver um imã o atraindo. 
Por que esse interesse de estar ao lado do Governador? Por que o 
ciúme do PT com relação à forma como Lula vem tratando o 
Governador Aécio Neves? Será que há tanta agressividade? Será que 
o Governador está fazendo tanto mal ao PT e ao Lula? Quase toda 
hora o Presidente está aqui , em Minas, no Palácio, assinando as 
coisas. É possível que haja mais fotos do Pimentel ao lado do 
Governador que fotos do Governador com sua noiva. Vira e mexe o 
Prefeito de Belo Horizonte está do lado, como papagaio de pirata. 
Será que há tanta agressividade entre o PSDB e o PT? Onde ela 
está? Não vejo o porquê. V. Exa. precisa fazer uma análise melhor a 
respeito do assunto, pois não vejo tanto antagonismo. 

O Governador Aécio Neves tem sua posição firme em defesa dos 
interesses de Minas, mas quer ajudar o Presidente Lula a governar o 
País. Lembro que tantas foram e são as reuniões para as quais Lula 
tem convidado o nosso Governador. 

O Deputado Miguel Martini- Concederei 2 minutos a V. Exa. 
O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Então, agradeço. Da 

próxima vez, faço o meu pronunciamento, porque, com 2 minutos, não 
dá para falar. O senhor está sendo antidemocrático no que diz 
respeito ao debate. Não estou aqui para defender homem nenhum, 
mas uma posição. Não quero saber se o Aécio Neves, o Prefeito e o 
Lula estão juntos. Isso é problema deles. Estou aqui para discutir 
idéias e não de que lado estão determinadas pessoas. Isso pouco me 
interessa. Posso estar muito perto de pessoas, com afinidade muito 
grande, e pretender matá-las. Não tem relação a aproximação física 
com a de pensamentos. Não desejo entrar nessa discussão. Gostaria 
de complementar o meu raciocínio , se V. Exa. permitir. 

O Deputado Miguel Martini - Concederei 4 minutos a V. Exa. 
O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Grande parte das mazelas 
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foram causadas pelo Governador Aécio Neves. Se hoje há uma 
centralização dos recursos da União, deve-se ao PSDB, cujo principal 
Líder, Aécio Neves, articulou no Congresso Nacional para que isso 
ocorresse. O Governador controla 33 votos de Minas Gerais. É muita 
prepotência dizer que controlou quase 580 votos. O Lula, por ser 
democrático, aceita o debate, propondo uma mudança, que o PSDB 
nunca teve coragem de fazer, pois votos tinha. Quando o PSDB 
pretendeu fazer a mudança na reeleição do Fernando Henrique, ele 
"tratorou" todo o mundo, e a emenda passou. 

O senhor perguntou qual é a consistência da argumentação da 
Oposição quando discutimos os vetos e outras matérias. Pergunto o 
mesmo a V. Exa. , porque quando fala em interesse público , está 
acenando que são corretos os vetos do Governador e que, com 
certeza, contarão com seu voto. O senhor disse que o interesse 
público talvez não seja da minoria que está nos vendo. Isso é grave. 
Qual a consistência da sua argumentação uma vez que isso não 
representa o contraditório, mas duas faces diante do mesmo 
problema? V. Exa. votou a favor, como explicará que, diante da· 
mesma questão, tem uma posição hoje e outra amanhã, a não ser por 
sua subserviência ao Governador do Estado? V. Exa. não foi eleito 
para prestar esse serviço. 

Conheço sobre OSCIPs como ninguém. Li , estudei sobre isso e 
constatei que se trata de um assalto ao dinheiro público pela iniciativa 
privada. Com elas, cria-se um pequeno Estado. Essas organizações 
não estão subordinadas às fiscalizações normais, tão-somente à do 
Ministério Público, que atualmente está assoberbado de trabalho e 
não consegue fiscalizar as Santas Casas e nenhuma organização e 
fundação. Hoje, a grande maioria dessas instituições representa foco 
de corrupção. As OS CI Ps pegam o dinheiro do orçamento e 
funcionários do Estado e cedem imóveis do Estado. Trata-se de um 
"estadinho", que funciona com o nosso dinheiro, repassando-o às 
mãos da iniciativa privada. Na concepção da OSCIP consta que o 
Estado não tem nenhuma responsabilidade sobre nenhuma causa 
trabalhista do empregado da organização, mas, ao mesmo tempo, 
garante aos seus Diretores e ocupantes de altos cargos salários de 
mercado. Como Governador, posso nomear uma companheira, para 
falar que criou uma OSCIP. Nem o prazo de dois anos está sendo 
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exigido para isso. Pode-se criar uma OSCIP em 24 horas, 
repassando-se todos os recursos públicos para a sua ação, sem 
fiscalização e sem explicar como foi gasto, protegendo-se alguém 
como Diretor, com salário de mercado, enquanto o Estado se exime 
da responsabilidade do pagamento dos outros funcionários da 
organização. Isso é um ato de omissão enorme contra o trabalhador, 
que não terá como se defender. Criarão no Estado o que já fazem na 
iniciativa privada, que é conhecido como "gatos", ou seja, a 
terceirização, para se ganhar muito e explorar o trabalhador. Não 
aceitaremos isso. 

O Deputado Miguel Martini - Deputado Chico Simões, com relação à 
questão pessoal , deveria questionar o Prefeito Pimentel , porque não 
sei o que está envolvendo essa questão. Estou apenas admirado de o 
Prefeito estar ao lado do Governador. 

Não vou entrar nas questões pessoais, estou apenas fazendo 
análise política. Deputado Chico Simões, o que é justiça? É um 
conceito que V. Exa. precisaria expressar para eu entender o que diz. 
Justiça é dar ao outro o que é de direito, em meu modo de ver. A 
sociedade como um todo, ou seja, a maioria, tem prevalência sobre a 
minoria, no que diz respeito a recebimento de benefícios. Beneficiar a 
minoria significa prejuízo para a maioria. Então, é preciso rever esse 
conceito. O que é mais justo: agradar a 1 O, desagradando a 1.000, ou 
agradar a 1.000, desagradando 1 O? Se possível , agradar os 1 .01 O. 
Porém. quando temos de escolher, devemos optar pela escolha mais 
justa. 

O Deputado deve estar muito inspirado em sua capacidade cômica, 
que quase nos faz rir. Se não fosse dramático, até acharíamos graça. 
Nunca ninguém propôs tanta concentração como aconteceu na 
proposta de reforma tributária. Até mesmo o poder que têm as 
Assembléias Legislativas de legislarem sobre assuntos do Estado foi 
retirado. Não foram somente os recursos públicos. Deputada Jô 
Moraes, V. Exa. não mais votará sobre o ICMS em Minas Gerais; vai 
homologar o que os Secretários de Estado da Fazenda definirem. 
Vamos apenas homologar, sem poder alterar nem propor. Essa é a 
proposta do Governo Lula. Ele queria todos os recursos da CPMF, da 
CIDE. Já conseguiu a DRU, desvinculação da receita. Queria tudo. 
Aumenta para 41 % - hoje está em 36% - e fica tudo lá. Agora, fala em 

"-----0--------1 



-+-+I 
concentração. Claro que, no passado, houve. Esperávamos que a 
proposta de reforma tributária alterasse esse processo, mas não o fez. 

Deputada Jô Moraes, criamos em Minas Gerais a Lei Robin Hood, 
temos prem1os internacionais. Municípios pequenos foram 
beneficiados. Foi feita justiça social na área de turismo, saneamento 
básico, saúde, educação, meio ambiente etc. Porém, com essa 
reforma, acaba a Lei Robin Hood. Lei complementar votada no 
Congresso Nacional vai definir quanto de recurso do ICMS vamos 
distribuir para Santa Maria do Salto, no Jequitinnhonha. Isso não é 
concentração de poder? Ele mexeu em cláusula pétrea, que não podia 
ser modificada, do pacto federativo, mas foi. Dizer que não houve 
concentração! Desculpe-me, estamos falando linguagem diferente. 
Foram 33 votos bem articulados em uma reforma, que passou, quase 
toda, na tábua da beirada. Não fossem os votos do PFL e do PSDB, a 
reforma previdenciária não teria passado; se não houvesse o acordo 
com os Governadores, a reforma tributária também não passaria. A 
CPMF não existiria mais. São os 33 votos de Minas e outros que ele 
lidera. Então, não reconhecer isso é querer fechar os olhos à verdade. 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Concordo com V. 
Exa. quando fala o que foi feito pelo Governador Aécio Neves. O 
Deputado Chico Simões deixou bem claro tudo o que foi feito até 
agora. Quem fez foi o Lula. Ele foi quem taxou os inativos. Falo isso 
porque o meu partido foi o único contra. Estou lembrando hoje - e 
recordar é viver - que, há 16 anos, iniciei minha vida pública, como 
Vereador por Belo Horizonte. Eram eleitos 12 Vereadores do PT, 
àquela época. Logo após, Patrus Ananias foi eleito Prefeito de Belo 
Horizonte, e retornavam à Câmara Municipal apenas 6 Vereadores do 
PT. 

A linguagem do PT de Belo Horizonte também mudou . Hoje, na 
Câmara Municipal, salvo engano, temos um ou dois Vereadores do 
PT, porque fizeram o que estão fazendo hoje aqui. Criticar, Deputado 
Miguel Martini , é muito fácil. 

No que diz respeito à CPMF provisória, o Governo Lula a quer 
definitiva. Quanto a cargos e nepotismo, temos petistas que saíram do 
Acre e estão trabalhando no Rio Grande do Sul. Por que será? Como 
está o caixa do PT hoje, quando 1 0% do salário de cada um dos 
trabalhadores é colocado nele? 
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Quanto ao Fome Zero, V. Exa. está sendo injusto com o Lula, 

que acabou de devolver um terreno para o Pão de Açúcar, onde 
haverá alimentos para a população. É lógico, com preço de 
supermercado. Mas estará lá. 

O Deputado Miguel Martini - V. Exa. está dizendo que o Governo 
Lula deu um terreno ao Pão de Açúcar? 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Um terreno que já 
havia sido dado pelo Tribunal para construção. Já foi revogado. 

O Deputado Miguel Martini - O Pão de Açucar dará alimentos de 
graça para o povo? 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Não, o Pão de 
Açúcar participará do Fome Zero, vendendo alimento, mas por um 
preço barato. O Supermercado Pão de Açúcar é o que vende mais 
barato no Brasil, e o Lula sabe disso porque nunca comprou em feira , 
sempre comprou no Pão de Açúcar. 

Vimos "Fora, FMI" e hoje vemos "Parceiro FMI". Por causa de coisas 
como essas, não temos como defender os companheiros do PT. 
Ninguém conseguiria consertar o Brasil sem essas mudanças, que · 
não foram feitas antes por causa dos radicais. 

O Lula falou numa rede de televisão que estava tomando calmante 
para tentar dormir. Estão achando que é de graça o Presidente da 
República sair todo dia na Rede Globo de Televisão e no 
"Fantástico"? Será que é porque o Lula é bonzinho? 

O Deputado Miguel Martini - E não é? Deve ser porque ele é 
Presidente. 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - É lógico que não. 
Veja o que é arrecadado hoje e o que é repassado aos órgãos da 
imprensa. 

Então, Deputado Chico Simões, V. Exa. já está com um pé fora do 
PT. V. Exa. já está na linguagem do PSTU. Falar que está errado é 
fácil , devemos tentar consertar. O programa eleitoral do PDT foi 
dedicado ao Lula. Foi o mais belo programa que já vi até hoje. O Lula 
apresentou o programa do PDT. Ele dizia, antes: "Sou contra isso, 
isso e isso"; e depois: "Sou a favor disso, disso e disso". Sobre uma 
mesma coisa a que era contrário antes, é a favor hoje. 

Temos, Deputado Miguel Martini, de definir. É com tranqüilidade que 
falo isso dentro desta Casa. Mudou o Brasil ou mudou o Lula? O 
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Brasil é o mesmo, com as mesmas dificuldades, ou o Lula está 
vendo que as dificuldades são outras hoje? Temos de encarar a coisa 
com seriedade. Temos de mudar. Não temos como agradar a todos. O 
último homem que chegou ao mundo e tentou agradar a todos foi 
crucificado. E, se voltar, vão crucificá-lo novamente. Não é possível 
agradar a todos, sempre haverá pessoas insatisfeitas. 

Na reforma administrativa do Governador Aécio Neves, meu voto foi 
o mesmo do PT. V. Exa., os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Erma no 
Batista e eu acompanhamos a liderança do Deputado Rogério 
Correia. A Deputada Jô Moraes é a única que pode falar contra a 
reforma administrativa, pois seu voto foi o único contra. O resto foi 
farinha do mesmo saco. 

A Deputada Jô Moraes é a única que tem moral para falar, assim 
como o Deputado Adelmo, quando falava em salário e V. Exa. quando 
devolvia seu auxílio-moradia. Não adianta colocarmos uma cortina de 
fumaça. O que está acontecendo é uma mudança que o povo quer. 
Algumas pessoas serão penalizadas, outras tirarão proveito, mas 
haverá quem acertará. Tivemos 75 votos favoráveis, com exceção do 
Presidente e da Deputada Jô Moraes. Não adianta votar e depois 
criticar. Devemos tentar melhorar o Brasil e ajudar o Governo, 
buscando o reconhecimento do pessoal da função pública. Obrigado. 

O Deputado Miguel Martini - Concedo aparte à Deputada Jô Moraes. 
A Deputada Jô Moraes - Cumprimento V. Exa. que, com sua 

veemência, discute questões fundamentais. Não podemos ser 
hipócritas, pois sabemos que o Governo Lula herdou uma perversa 
concentração de recursos na União, uma perversa reestrutaração do 
Estado, que inviabiliza qualquer mudança estrutural. Herdamos a 
disputa tributária de ICMS entre os Estados. V. Exa. foi um dos 
primeiros a entender que a disputa deveria acabar. 

Quero transparência. Peço a V. Exa. e à base do Governo que nos 
mostrem os dados, os números e nos provem que a renúncia feita 
serve ao desenvolvimento de Minas e não a pequenos grupos. 
Sabemos que a renúncia fiscal chega a 30% dos recursos do Estado. 
Estamos abrindo mão disso. Abrimos mão em nome de quê? 
Solicitamos transparência do Governador para que possamos 
interferir. 

O Deputado Miguel Martini - O que disse é que não há mais a 
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renúncia fiscal , pois esta não é possível pela LRF. Concordo que 
devemos fazer análise passada, mas temos de olhar só para trás, 
porque para frente não dá mais. É inócua nesse sentido. 

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Faço uma pequena. mas 
importante, contribuição ao pronunciamento de V. Exa. Quanto ao 
ICMS, entendo que o Governo Federal conseguiu avançar. Como 
avançou? Está excluindo, desconstitucionalizando o percentual de 
75°o por meio de emenda constitucional a ser promulgada ainda este 
ano. 

No próximo ano, se Deus quiser, o Congresso Nacional terá a 
oportunidade de, por meio de lei complementar, definir esse 
percentual , que poderá ser de 60%, 65°o, 50°o ou 40°o. Espero que o 
percentual de 75% seja diminuído, beneficiando-se os mais carentes. 

O pronunciamento de V. Exa. serve de alerta para esta Assembléia 
Legislativa. Ainda neste ano, e tenho certeza em 2004 - porque se o 
projeto for aprovado no ano que vem, somente em 2005 entrará em 
vigor -. poderemos interferir. Mas esta Casa tem de ser rápida, 
eficiente e atenta, aproveitando essa oportunidade para, de uma vez 
por todas, contribuir efetivamente com os municípios mais pobres e 
carentes do Estado. Devemos essa resposta a Minas. Há muito 
tempo, foi debatido nesta Casa um projeto de lei, cujo objetivo era 
distribuir os recursos do ICMS de forma mais justa, humana e solidária 
para mais de 700 municípios, ajudando quase 15 milhões de mineiros. 

Hoje, acompanhados por alguns Deputados e dezenas de Prefeitos, 
realizamos uma grande manifestação na porta da Assembléia, para 
que a maioria possa prevalecer. Somos 77 Deputados. A maioria 
desta Casa deseja a tramitação, o debate e a aprovação do projeto de 
distribuição do ICMS em Minas Gerais. O Governador Aécio Neves 
tem buscado a desconcentração de riquezas e melhor distribuição de 
recursos para os municípios. Esta Casa tem a grande oportunidade de 
servir de exemplo para o Brasil. A Santa Casa é compromisso do do 
Estado, porque é utilizada por todos. O problema pelo qual está 
passando pode ser resolvido por meio do ICMS. 

Com a aprovação desse projeto, ganharão Belo Horizonte, Coronel 
Fabriciano, São João del-Rei. Governador Valadares, o vale do 
Jequinhonha e o Norte de Minas. Enfim, será que a vontade de 
poucos será superior ao desejo, ao sonho do maior número de 
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Deputados e de 15 milhões de mineiros? Solicito aos Deputados 
que façamos uma reflexão serena, tranqüila e cristã , para que 
possamos eliminar essa grande tensão e aprovar a distribuição do 
ICMS, ajudando os mais pobres e carentes. Por isso, estamos no 
exercício da vida pública. Obrigado. 

O Deputado Miguel Martini - Deputado Dinis Pinheiro, concordo com 
suas palavras. Teremos de avaliar o melhor procedimento, uma vez 
que, com a aprovação da modificação no Congresso Nacional, 
poderemos legislar sobre um assunto que já não vigora, porque a 
distribuição dos 25% e dos 75% será alterada. Provavelmente, tal 
modificação atenderá à nossa reivindicação. 

Tenho medo de que o critério seja esse. Então, tirar do Poder 
Legislativo a competência de fazer isso constitui grande risco. 

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - O meu receio é que a 
aprovação dessa lei complementar demore o mesmo tempo na 
Assembléia Legislativa, ou seja, cinco, seis ou sete anos. 

O Deputado Chico Simões (em aparte) - O companheiro Miguel 
Martini afirmou veementemente que não existe renúncia fiscal. Isso 
precisa ser esclarecido. Sei que V. Exa. não o fez por maldade, talvez 
não tenha lido o texto da LDO. A Lei n° 15.579 é muito clara. O seu 
art. 9° estabelece que acompanharão a proposta orçamentária, além 
dos quadros exigidos pela legislação em vigor .. . E no inciso XII : 
demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a despesa 
decorrente de isenção, anistia, transação, remissão, subsídio e 
benefício de naturezas financeira, tributária e credicitária, contendo: o 
montante da renúncia por modalidade. Então, há renúncia; caso 
contrário, não se precisava disso. No inciso 11 : setores da economia 
beneficiados. Então, vai renunciar em favor de alguém. O vetado foi o 
inciso em que pedimos a transparência. Queremos o seguinte: a 
avaliação das políticas públicas resultantes das renúncias e das 
receitas dos três exercícios anteriores e do exercício atual e da 
projeção para os quatro exercícios subseqüentes. Gostaria de 
esclarecer isso aos que nos assistem, para que saibam que há 
renúncia, e que vai ser doada a alguém. O que o Governo não quer é 
transparência. 

O Deputado Miguel Martini - Talvez o Deputado Chico Simões, no 
afã de defender sua tese, se tenha esquecido de que a Lei 
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Complementar no 101 obriga que a LDO venha com esses dizeres. 
Isso é exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se V. Exa. quiser. 
mostro-lhe o texto da lei. Entre a LDO conter e dizer que está dando é 
uma longa distância, porque ela apenas orienta o orçamento. Então. o 
que não está previsto aqui não pode ser executado no orçamento. 

A LRF estabelece que. havendo essa renúncia fiscal , há que se 
compensar, ou seja, deve ser indicado onde está sendo feita a 
compensação, justificando os benefícios que a sociedade terá com 
isso. 

Portanto, se V. Exa. quer fazer o debate, precisamos falar com 
verdade fundamentada. e não com sofismas nem com jogo de 
palavras. Temos de analisar o texto dentro do contexto, para que o 
debate seja sadio e sério. Obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo 
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 1 O, às 9 e às 20 horas, nos 
termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária 
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A 
ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se 
a reunião. 

ATA DA 14a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 14/8/2003 

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Durval Ângelo, Ermano Batista, Paulo Piau, Gilberto Abramo e Dalmo 
Ribeiro Silva. Havendo número regimental , o Presidente, Deputado 
Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Ermano Batista, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. Está presente, também, o 
Deputado Rogério Correia. A Presidência informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o 
recebimento da seguinte correspondência: da Sra. Martha Lyra 
Nascimento, Chefe de Gabinete do Presidente do Senado, e do 
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Deputado Federal Odelmo Leão, Secretário de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, publicadas, respectivamente , nas edições 
do "Diário do Legislativo" dos dias 19/7 e 26/7; do Sr. Geraldo 
Valadares Roquette, chefe de Gabinete do DER-MG, informando que, 
para conclusão das obras que menciona, faz-se necessária a sanção 
de lei específica para estadualização de rodovia, bem como a 
alocação de recursos. O Presidente acusa o recebimento das 
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a 
seguir: Projeto de Lei n°s 814, 817, 830 a 832, 846, 854, 857, 860, 
861 ' 865, 866, 867, 877, 885, 892, 895, 907, 916, 922, 927, 939, 
937/2003 (Deputado Ermano Batista); 822, 823, 849, 852, 853, 870, 
871 , 896, 898, 923, 924 e 935/2003; e os Projetos de Lei 
Complementar n°s 36 e 37/2003 (Deputado Gustavo Valadares) ; 840 
a 842, 848, 878, 883, 902, 908, 909 e 919/2003 (Deputado Gilberto 
Abramo) ; 836 a 839, 843 a 845, 858, 859, 868, 869, 893, 912, 928 e 
934/2003 (Deputado Leonardo Moreira); 812, 816, 819, 825, 828, 833, 
834, 847, 855, 874, 879, 880, 881 , 891 , 894, 899, 906, 911 , 920, 921 , 
929 a 932, 936 e 938/2003 (Deputado Durval Angelo); 872, 876, 888, 
897, 900, 901 , 903, 904, 905 e 910/2003 (Deputado Sebastião 
Navarro Vieira); 815, 829, 835, 850, 851 , 862, 863, 873, 875, 889, 
890, 913 a 915, 917, 918, 925 e 926/2003 (Deputado Paulo Piau). 
Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Encerrada a discussão do parecer sobre o Projeto de Lei no 
221 /2003, o Deputado Leonardo Moreira apresenta requerimento em 
que solicita o adiamento de votação do referido projeto. Submetido a 
votação, é aprovado o requerimento. Os Projetos de Lei n°s 268, 794, 
464/2003 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento dos 
Deputados Paulo Piau, Dalmo Ribeiro Silva e Gustavo Valadares, 
respectivamente , aprovados pela Comissão. São ainda retirados da 
pauta, o Projeto de Lei Complementar no 29/2003 e o Projeto de Lei no 
675/2003, atendendo-se a requerimento do Deputado Leonardo 
Moreira. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua 
vez, os pareceres pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e 
pela ilegalidade, no 1° turno, dos Projetos de Lei n°s 482 , 587, 
669/2003 (relator: Deputado Ermano Batista, o segundo em virtude de 
redistribuição); 418 e 781 /2003 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 
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664/2003 (relator: Deputado Durval Ângelo). Após discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade, no 1 o turno, 
dos Projetos de Lei n°s 2 com as Emendas n°S 1 a 4; 48, 326 com as 
Emendas n°s 1 e 2 e 697/2003 (relator: Deputado Durval Ângelo); 99 
com as Emendas n°s 1 a 6; 320 na forma do Substitutivo n° 1; 429, 
621 /2003 (relator: Deputado Ermano Batista); 631 /2003 (relator: 
Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição); 43/2003 na 
forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Paulo Piau) . Os 
Pareceres para o 1 o Turno dos Projetos de Lei n°s 50, 120, 272/2003, 
deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prorrogação de 
prazo pelo relator, Deputado Durval Ângelo. Os pareceres sobre os 
Projetos de Lei n°S 606 e 810/2003 também deixam de ser apreciados 
em virtude de solicitação de prorrogação de prazo pelo relator, 
Deputado Gilberto Abramo. Os Projetos de Lei n°s 24, 125, 127, 129, 
198, 346, 366, 373, 386, 388, 645, 689, 773 e 786/2003 foram 
retirados da pauta por determinação do Presidente da Comissão, por 
não cumprir pressupostos regimentais. O parecer sobre o Projeto de 
Lei n° 680/2003 deixa de ser apreciado em virtude de prorrogação do 
prazo solicitada pelo relator, Dalmo Ribeiro Silva. Na fase de 
discussão do parecer do relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em 
virtude de redistribuiçao) , que conclui pela antijuridicidade, pela 
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei no 640/2003, 
no 1 o turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado 
Gilberto Abramo. O Projeto de Lei no 680/2003 deixa de ser apreciado 
em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva (em virtude de redistribuição). O Deputado 
Ermano Batista emite parecer sobre o Projeto de Lei n° 548/2003, que 
conclui pela inconstitucionalidade, pela antijuridicidade e pela 
ilegalidade da referida matéria. Durante a discussão, o Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva apresenta requerimento em que solicita seja 
adiada a discussão do referido projeto. Submetido a votação, é 
aprovado o requerimento. São convertidos em diligência ao Secretário 
de Planejamento e Gestão os Projetos de Lei n°s 758 (relator: 
Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição); 774 e 
777/2003 (relator: Deputado Ermano Batista, em virtude de 
redistribuição) ; e 798/2003 (relator: Deputado Durval Ângelo). Passa-
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se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é 
aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que 
sollctta seja promovido debate, com os convidados que menciona, 
sobre os Projetos de Lei n°s 125, 127,198 e 548/2003, que versam 
sobre matéria tributária. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Durval Ângelo - Leonídio Bouças -

Gustavo Valadares - Bonifácio Mourão. 
ATA DA 18a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM 2/9/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Gil Pereira, Adalclever Lopes, Laudelino Augusto e Sidinho do 
Ferrotaco, 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 
Adalclever Lopes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual 
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta e ouvir convidados para debater as 
questões relativas ao transporte clandestino de passageiros na BR-
040, no trecho compreendido entre os Municípios de Belo Horizonte e 
Sete Lagoas, atendendo-se a requerimento do Deputado Adalclever 
Lopes. e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício 
do Deputado Agostinho Patrus, Secretário de Transporte e Obras 
Públicas, publicado no "Diário do Legislativo" do dia 19/8/2003 e fax 
do Sr. Ricardo Mendanha Ladeira, Diretor-Presidente da BHtrans. 
Passa-se à 2° Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos n°s 1.139, 
1.140, 1.157 a 1.159, 1.173, 1.174, 1.196, 1.212, 1.215, 1.223 a 1.225 
e 1 .241 /2003 e o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 
466/2003. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
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votação, são aprovados requerimentos do Deputado Adalclever 
Lopes em que solicita seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-
MG, com vistas a que se providenciem reparos na pavimentação da 
MG-329, no trecho que liga Raul Soares a Rio Casca, o qual se 
encontra em estado precário de conservação, dificultando o 
escoamento da produção local e colocando em risco vidas humanas, 
e em que solicita o término da pavimentação da MG-1 O no trecho que 
liga Córrego da Vacaria ao Município de Conceição do Mato Dentro. A 
Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os convidados, que 
discorrerão sobre a matéria objeto da reunião. Registra-se a presença 
dos Srs. Lindberg Ribeiro Garcia, Chefe da Divisão de Fiscalização do 
DER-MG; Antônio Cláudio Kubrusly, Gerente de Operações Especiais 
de Transporte e Trânsito da BHtrans; do Major Antônio de Carvalho 
Pereira. Comandante da 78 -Companhia de Polícia Rodoviária 
Estadual; do Inspetor Waltair Vasconcelos, Chefe de Operações da 4a 
Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, e do Cel. Willian 
Costa Bahia, Assessor da Área de Transporte Clandestino do 
SINDPAS, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A 
Presidência concede a palavra ao Deputado Adalclever Lopes, autor 
do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações 
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam 
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares. 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2003. 
Djalma Dinis, Presidente - Gil Pereira - Laudelino Augusto - Célio 

Moreira. 
ATA DA 15a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 2/9/2003 
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Leonardo Quintão e Chico 
Simões (substituindo este à Deputada Jô Moraes, por indicação da 
Liderança do Bloco PT-PCdoB), membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental , o Presidente, Deputado Domingos 
Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
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requerimento do Deputado Leonardo Quintão, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. 
Gudesteu Biber, Presidente do Tribunal de Justiça, informando o 
número dos precatórios de responsabilidade do Estado e suas 
autarquias; Marcial Vieira de Souza, Coordenador da Promotoria de 
Defesa do Patrimônio Público, encaminhando cópia de relatório 
conclusivo de procedimento investigatório instaurado a partir de 
solicitação deste Legislativo; e da Sra. Angela Maria de Aquino e 
Silva, Presidente do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Civis 
do Brasil , encaminhando denúncia contra o Prefeito Municipal de 
Manhuaçu. O Presidente acusa o recebimento das seguintes 
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: 
Projetos de Lei n°s 21 /2003 (Deputado Domingos Sávio) e 739/2003 
(Deputado Leonardo Quintão) , no 2° turno; 429/2003 (Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva) ; 680/2003 (Deputada Jô Moraes) e 675/2003 
(Deputado Dinis Pinheiro) , no 1 o turno. Passa-se à 1 a Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei n°s 213/2003 com as 
Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pelo relator, Deputado Domingos 
Sávio; e 273/2003 na forma do Substitutivo n° 1 , da Comissão de 
Constituição e Justiça. O parecer sobre o Projeto de Resolução no 
684/2003 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do 
Deputado Chico Simões, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s 
1.128, 1.131 , 1.152 a 1.156, 1.190, 1.192 e 1.208/2003. Passa-se à 3a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva 
(2) , em que solicita seja realizada audiência pública para discutir o 
cronograma de instalação do serviço de telefonia móvel nos 
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municípios mineiros, com os convidados que menciona; e seja 
realizada visita a Santa Rita do Sapucaí, a fim de apurar os fatos 
narrados pelos Conselheiros e Diretores da Fundação Santarritense 
de Saúde e Assistência Social, em reunião realizada em 28/8/2003, 
nesta Comissão; Domingos Sávio e Dalmo Ribeiro Silva, em que 
pedem seja solicitada à Rede Globo cópia da entrevista gravada pela 
emissora EPTV, de Varginha, afiliada dessa rede, com o Delegado de 
Santa Rita do Sapucaí, relativa à apreensão de documentos da 
AMIVIDA. Logo após, o Presidente 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, 9 de setembro de 2003. 
Jô Moraes, Presidente - Domingos Sávio - Fábio Avelar - Paulo 

Piau. 
ATA DA 203 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 3/9/2003 
Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Maria José Haueisen, Fábio Avelar e Márcio Passos, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental , a Presidente, 
Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta. Passa-se à 23 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um 
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s 1 .245/2003, do 
Deputado Doutor Viana, e 1.250/2003, da Comissão de Turismo, 
Indústria e Comércio. 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, 1 O de setembro de 2003. 
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Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Fábio 
A velar. 
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ATA DA 203 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 3/9/2003 

Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Antônio Júlio, Leonídio Bouças (substituindo este à Deputada Lúcia 
Pacífico, por indicação da Liderança do PTB) e Maria Tereza Lara, 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os 
Deputados Dinis Pinheiro, Adalclever Lopes e Roberto Ramos. 
Havendo número regimental , o Presidente, Deputado Antônio Júlio, 
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 apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir convidados para 
averiguar denúncia, publicada no jornal "Estado de Minas" do dia 
5/7/2003, de superfaturamento na cobrança, pela Empresa 
Logiguarda Guarda de Veículos e Equipamentos Ltda., de taxa pelo 
reboque de veículos apreendidos em "blitze" realizadas na Capital. O · 
Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei no 779/2003 e 
comunica a designação do Deputado Dimas Fabiano como relator da 
matéria no 1° turno. A Deputada Maria Tereza Lara assume a direção 
dos trabalhos. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo 
a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. O Projeto de Lei no 1 04/2003, no 2° turno, é 
retirado da pauta por determinação do Presidente da Comissão, por 
não cumprir os pressupostos regimentais . Passa-se à 23 Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após votação, 
são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os 
Requerimentos n°s 1 .198/2003, do Deputado Weliton Prado; e 
1 .256/2003, do Deputado Bonifácio Mourão. A Presidência interrompe 
os trabalhos ordinários para, em reunião especial , ouvir os seguintes 
convidados: Srs. Marcos Gomes, Assessor Jurídico da Chefia da 
Polícia Civil, representando o Sr. Otto Teixeira Filho, Chefe da Polícia 
Civil ; Oliveira Santiago Maciel, Diretor-Chefe da Divisão de Apoio 
Administrativo do DETRAN-MG, representando o Sr. José Antônio de 
Morais, Chefe do DETRAN-MG; Domingos Sálvio Teixeira, Diretor 
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Comercial e Operacional da empresa Logiguarda Guarda de 
Veículos e Equipamentos Ltda. ; e Sra. Cristiane Rodrigues de 
Carvalho, Assessora da Área de Serviços do PROCON Estadual, 
representando o Sr. Amauri Artmos da Mata, Secretário Executivo 
deste órgão. Registra-se também a presença do Sr. Marcelo Tostes 
de Castro Maia, advogado da empresa citada. A Presidência concede 
a palavra ao Deputado Dinis Pinheiro, autor do requerimento que deu 
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa 
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos 
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo 
a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos 
Deputados Dinis Pinheiro (3) , em que pede sejam solicitadas 
informações à empresa Logiguarda Guarda de Veículos e 
Equipamentos Ltda. ; seja solicitada ao Chefe da Polícia Civil 
informação sobre a realização de leilão dos veículos que se 
encontram guardados em deposites além do prazo previsto em lei; e 
sejam solicitadas ao Chefe da Polícia Civil informações sobre a 
licitação de serviços de reboque e guarda de veículos e sobre as 
posteriores alterações contratuais; Adalclever Lopes, pleiteando sejam 
solicitadas à empresa anteriormente mencionada informações quanto 
a danos ou furtos que teriam ocorrido durante a guarda dos veículos 
apreendidos e às correspondentes indenizações aos proprietários; 
Leonídio Bouças, em que pleiteia seja solicitada ao Chefe da Polícia 
Civil a planilha de custos e os estudos que embasaram o reajuste de 
preços do contrato para prestação de serviços de reboque e guarda 
de veículos apreendidos, mantido entre o Estado e a empresa 
anteriormente mencionada; Maria Tereza Lara, pleiteando seja 
solicitado à empresa anteriormente mencionada que preste 
informação quanto ao número de carros, motos e caminhões que se 
encontram em seu pátio há mais de 90 dias; à previsão de leilão para 
estes e à destinação que será dada aos veículos sem condições de 
retornar à circulação; e lrani Barbosa, com emenda do Deputado Dinis 
Pinheiro, em que pede seja solicitada ao Chefe da Polícia Civil a 
documentação pertinente à licitação de serviços de reboque e guarda 
de veículos apreendidos. Cumprida a finalidade da reunião, a 
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Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2003. 
Lúcia Pacífico, Presidente- Maria Tereza Lara- Vanessa Lucas. 

ATA DA 18a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 3/9/2003 

Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Ermano Batista, Mauro Lobo, Chico Simões, Gil Pereira, José 
Henrique e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. 
Estão presentes, também, os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Marília 
Campos. Havendo número regimental , o Presidente, Deputado 
Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado José Henrique, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a cumprir o que determina a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, ou seja, a demonstração e a avaliação, por 
parte do Poder Executivo, do cumprimento das metas fiscais 
estabelecidas para o Estado referentes ao primeiro quadrimestre de 
2003 e a apreciar matérias constantes na pauta; logo após, comunica 
o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra. Benedita 
Souza da Silva, Ministra da Assistência Social (3) e do Sr. José 
Sebastião de Carvalho, Presidente da Fundação de Apoio à Cultura, 
Ensino, Pesquisa e Extenção de Alfenas, publicados no "Diário do 
Legislativo" do dia 28/8/2003. O Presidente acusa o recebimento das 
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a 
seguir: Projetos de Lei n°s 741 /2003, no 2° turno (Deputado lrani 
Barbosa); 57/2003, no 1° turno (Deputado Chico Simões); e 512/2003, 
no 1° turno (Deputado José Henrique); Mensagem no 43/2003, em 
turno único (Deputado Sebastião Helvécio); e Ofício no 1/2003, do 
Tribunal d econtas, (Deputado Gil Pereira). A Presidência destina essa 
parte da reunião a obter esclarecimentos dos convidados sobre o que 
determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, acima mencionado. A 
seguir, registra a presença dos Srs. Antônio Donizeti , Assessor; 
Osmar Teixeira, Auditor Setorial ; e Nilson Eustáquio, Diretor de 
Acompanhamento Operacional , representes do Secretário de Estado 
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da Fazenda; e da Sra. Luzia Soraia Silva Ghader, Diretora da 
Superintendência Central de Orçamento, representante da Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão. A Presidência passa a palavra 
aos convidados, que discorrem sobre o assunto e respondem às 
perguntas formuladas pelos parlamentares, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário.A Deputada Marília 
Campos substitui o Deputado Chico Simões, por indicação da 
Liderança do Bloco PT -PcdoB. Após discussão e votação, são 
aprovados os pareceres pela aprovação, no 2° turno, dos Projetos de 
Lei n°s 75 e 740/2003 (redistribuídos ao Deputado Sebastião 
Helvécio) e 738/2003 (relator Deputado Sebastião Helvécio); e pela 
aprovação, no 1 o turno, dos Projetos de Lei n°S 138/2003 com a 
Emenda no 1 e 631 /2003 (redistribuídos a Deputada Marília Campos); 
225/2003 com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição e 
Justiça, e com a Emenda n° 3 na forma da Subemenda no 1 ; 545/2003 
na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça 
(relator: Deputado José Henrique); 370/2003 na forma do Substitutivo 
no 1 , da Comissão de Segurança Pública, com a Emenda no 6, e pela 
rejeição das Emendas n°s 1 a 5, da Comissão de Constituição e 
Justiça, (relator Deputado Gil Pereira); e 697/2003 (redistribuído ao 
Deputado Sebastião Helvécio). O Deputado Sebastião Helvécio, 
relator do Projeto de Lei n° 150/2003, no 1 o turno, solicita prazo 
regimental para emitir seu parecer sobre a matéria. 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 da Deputada Marília Campos em que solicita seja 
enviado pedido de informação ao Secretário de Estado de 
Planejamento e Gestão sobre a execução orçamentária dos 
programas prioritários no exercício de 2003, com respectivas fontes 
de financiamento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio -
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Gustavo Valadares - Mauro Lobo. 
ATA DA 19a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE, EM 

4/9/2003 
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Fahim Sawan, Doutor Viana e Neider Moreira, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental , o Deputado 
Fahim Sawan, no exercício da Presidência, 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 registra o recebimento de ofício do Sr. Duncan Frank 
Semple, Assessor Especial do Ministro da Saúde, prestando 
informações a respeito de requerimento do Deputado Fahim Sawan 
que trata do aumento do valor do investimento "per capita" em saúde 
no Estado. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. O Presidente solicita ao Deputado Neider 
Moreira que proceda à leitura de seu parecer sobre o Projeto de Lei n° 
330/2003, no 1 o turno, mediante o qual conclui pela aprovação da 
matéria na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. Submetido a discussão e votação é o parecer aprovado. 
Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetidos a votação, são aprovados, em turno único, cada um por 
sua vez, os Requerimentos n°S 1.197, 1.206 e 1.239/2003 . Passa-se 
à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação 
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados requerimentos do Deputado Roberto Ramos, em 
que pleiteia seja solicitada a interferência do Secretário da Saúde 
junto ao sistema público de saúde no Município de Santa Luzia; do 
Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado apelo ao 
Secretário da Saúde para que não tome providências referentes a 
cobranças enquanto o IPSEMG não regularizar os débitos pendentes 
com hospitais e clínicas conveniadas e para que sejam suspensas no 
SIAFI as inscrições inseridas no sistema nos últimos meses; do 
Deputado Fahim Sawan, em que solicita seja enviado ofício ao 
Ministro da Saúde pedindo a inclusão, na tabela de procedimentos do 
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SUS, do exame de DNA para investigação de paternidade. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Neider Moreira - Carlos 

Pimenta - Célio Moreira. 
ATA DA 18 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À 
PROPOSIÇÃO DE LEI W 15.592, EM 4/9/2003 

Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Antônio Carlos Andrada, Roberto Ramos e Dalmo Ribeiro Silva 
(substituindo este ao Deputado Miguel Martini, por indicação da 
Liderança do BPSP) , membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Andrada, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a apreciar o parecer do relator. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia. 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, é aprovado o parecer pela manutenção do veto. A 
Presidência dispensa a leitura da ata da reunião, a requerimento do 
Deputado Roberto Ramos, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. Cumprida a finalidade da 
Comissão, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2003. 
Antônio Carlos Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Roberto 

Ramos. 
ATA DA 28 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 9/9/2003 
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Maria Olívia, Biel Rocha e Paulo Cesar, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental , a Presidente "ad hoc", 
Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em virtude da 
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aprovação de requerimento do Deputado Paulo Cesar, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a estabelecer dia e horário das reuniões ordinárias da 
Comissão. A seguir, a Deputada Maria Olívia determina a distribuição 
das cédulas de votação aos Srs. Deputados e convida o Deputado 
Biel Rocha a atuar como escrutinador. Feita a contagem dos votos, 
registram-se três cédulas de votação. Os Deputados Paulo Cesar e 
Maria Olívia obtiveram três votos cada um para Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente. Ato contínuo, a Presidente "ad hoc" 
empossa o Deputado Paulo Cesar como Presidente da Comissão e 
passa-lhe a direção dos trabalhos. O Deputado Paulo Cesar agradece 
a confiança nele depositada, empossa a Deputada Maria Olívia como 
Vice-Presidente e sugere que as reuniões ordinárias da Comissão 
continuem sendo às quartas-feiras, às 1 5 horas, o que é aceito pelos 
membros da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de setembro de 2003. 
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olívia - Biel Rocha. 

ATA DA 2a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 9/9/2003 

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Ermano Batista, Mauro Lobo, Jayro Lessa, Chico Simões, Sebastião 
Helvécio e Gustavo Valadares (substituindo este ao Deputado Doutor 
Viana, por indicação da Liderança do PFL), membros da supracitada 
Comissão. Está presente, também, o Deputado Leonídio Bouças. 
Havendo número regimental , o Presidente "ad hoc", Deputado Ermano 
Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Sebastião Helvécio, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a fixar 
o dia e o horário das reuniões ordinárias da Comissão; ato contínuo, 
determina a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado 
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Sebastião Helvécio para atuar como escrutinador. Apurados os 
votos, são eleitos para Presidente e Vice- Presidente, 
respectivamente, os Deputados Ermano Batista e Jayro Lessa. O 
Presidente "ad hoc" dá posse ao Vice-Presidente, Deputado Jayro 
Lessa, a quem passa a direção dos trabalhos. Em seguida, o Vice-
Presidente empossa o Presidente, Deputado Ermano Batista. a quem 
retoma a direção da reunião. Os membros da Comissão decidem que 
as reuniões ordinárias da Comissão continuam a ser realizadas às 
quartas-feiras, às 1 O horas. 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, 1 O de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa - Chico Simões -

Sebastião Helvécio. 
ATA DA 2 a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS, EM 9/9/2003 
Às 14h46min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Mauro Lobo, Durval Ângelo, Roberto Ramos e Biel Rocha. Havendo 
número regimental , o Presidente "ad hoc", Deputado Mauro Lobo, 
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 eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a fixar o dia e a hora de 
funcionamento das reuniões ordinárias da Comissão. A seguir, 
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente 
rubricadas, e convida o Deputado Biel Rocha para atuar como 
escrutinador. Realizada a votação, o escrutinador anuncia o seguinte 
resultado: para Presidente, Deputado Durval Ângelo; e para Vice-
Presidente, Deputado Roberto Ramos, ambos com quatro votos. A 
seguir, o Presidente "ad hoc" faz a proclamação dos Deputados 
eleitos e declara empossado, como Presidente, o Deputado Durval 
Ângelo, a quem convida a tomar assento à mesa e passa a 
Presidência da reunião. O Deputado Durval Ângelo agradece a 
escolha de seu nome e, em seguida, empossa o Deputado Roberto 
Ramos como Vice-Presidente da Comissão. O Presidente eleito 



-l6 1 
sugere aos parlamentares que as reun1oes ordinárias sejam 
realizadas às quartas-feiras, às 9 horas, o que é acatado pelos 
membros da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião , a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2003. 
Durval Ângelo , Presidente - Biel Rocha - Roberto Ramos. 

ATA DA 128 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
DIREITOS HUMANOS, EM 9/9/2003 

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Durval Ângelo, Roberto Ramos e Biel Rocha, membros da supracitada 
Comissão. Está presente, também, o Deputado Leonídio Bouças. 
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 ouvir profissionais das áreas de saúde e de assistência social que 
prestaram atendimento ao "barman" Anderson Rodrigues Teixeira no 
dia 26/8/2003 e comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Jésus 
Trindade Barreto Júnior, Chefe de Gabinete da Polícia Civil do Estado; 
Martha Lyra Nascimento, do Gabinete do Presidente do Senado 
Federal; e Maria Tereza de Fátima Barbosa, Secretária Executiva do 
Governador do Estado, publicados no "Diário do Legislativo" de 
4/9/2003. Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos 
Deputados Durval Ângelo (4), em que solicita seja realizada reunião 
extraordinária desta Comissão para ouvir profissionais das áreas de 
saúde e de assistência social que prestaram atendimento ao "barman" 
Anderson Rodrigues Teixeira no dia de seu falecimento; seja enviada 
manifestação de repúdio desta Comissão à Secretaria de Segurança 
Pública do Estado do Rio de Janeiro em razão da morte do cidadão 
chinês Chan Kim Chang; seja enviado voto de pesar desta Comissão 
à Embaixada da República Popular da China e à família do 
mencionado cidadão e seja realizada visita desta Comissão à 78 
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Seccional de Venda Nova, à Penitenciária José Maria Alckimin, ao 
14° Distrito Policial do Bairro Alípio de Melo e à 1 a Delegacia de 
Polícia de Contagem; e Chico Simões, em que solicita sejam pedidas 
ao Secretário da Defesa Social, informações sobre o cumprimento da 
Lei de Execuções Penais no que tange à determinação de que presos 
com sentença transitada em julgado cumpram pena em penitenciarias. 
A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir testemunhas que 
discorrerão sobre a morte do Sr. Anderson Rodrigues Teixeira. 
Registra-se a presença das testemunhas, as quais são convidadas a 
tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do requerimento que 
deu origem à reunião, tece suas considerações iniciais. Logo após, 
passa a palavra às testemunhas, para que respondam às perguntas 
formuladas pelo Presidente, conforme consta das notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de setembro de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Biel Rocha - Roberto Ramos. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 57/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr. , o projeto de lei em 
exame visa a alterar a Lei no 10.379, de 10/1/91 , que reconhece 
oficialmente no Estado como meio de comunicação objetivo e de uso 
corrente a Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS. 

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo no 1, que 
apresentou. 

Posteriormente, foi a proposição encaminhada à Comissão de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, que opinou por sua 
aprovação na forma do Substitutivo no 2, que apresentou. 

Agora, compete-nos examinar a matéria sob os aspectos 
orçamentário e financeiro. 

Fundamentação 
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A proposição em apreço tem por objetivo acrescentar dispositivos 

à Lei n° 10.379, de 10/1/91 , que reconhece oficialmente no Estado 
como meio de comunicação objetivo e de uso corrente a linguagem 
gestual codificada na Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS. 

Destaca-se seu art. 4°, o qual estabelece que o "Estado qualificará 
servidores para o atendimento aos deficientes auditivos utilizando 
recursos financeiros provenientes do Tesouro Estadual, de repasses 
do Fundo de Amparo do Trabalhador - FAT - e de convênios com 
instituições nacionais e internacionais". 

A Lei no 10.379, de 10/1/91 , foco da alteração, determina em seus 
arts. 2° e 3° que, nas repartições públicas, haja profissionais capazes 
de utilizar a linguagem de sinais, se necessário, para atendimento ao 
público externo e que a mencionada linguagem constará do currículo 
da rede estadual de ensino. Dessa forma, entendemos que a 
exigência de que o Estado qualifique os servidores para a utilização 
da linguagem adotada pelos surdos e mudos, como pretende a 
proposição, aprimora a mencionada lei. 

As Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia se detiveram longamente sobre a matéria. 
Nessa oportunidade, os aspectos legais e constitucionais foram 
minuciosamente estudados, não tendo sido encontrado nenhum óbice 
à tramitação da proposição. 

A Comissão de Constituição e Justiça, a fim de ajustar a proposição 
à técnica legislativa, ofereceu o Substitutivo n° 1. A Comissão de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, após análise do mérito, 
entendeu oferecer o Substitutivo no 2, porquanto as modificações da 
Lei no 10.379, de 1991, são muito substanciais. 

Entendemos que a proposição traz inegável beneffcio social , pois 
reconhece a cidadania das pessoas com deficiência auditiva, que hoje 
se identificam como um grupo social minoritário e que demandam 
direitos que atendam às suas diferenças em relação às demais 
pessoas. 

Constatamos, pelo parecer exarado pela Comissão de mérito, que a 
Secretaria da Educação implantou, por meio da Resolução no 346, de 
7/11 /2002, com sede em Belo Horizonte, o Centro de Capacitação de 
Profissionais de Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez -
CAS -, responsável pela capacitação e pelo aperfeiçoamento dos 
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profissionais de educação, o qual poderá também ser utilizado para 
o treinamento de outros servidores públicos. Há, também , a 
possibilidade de convênios com instituições nacionais e internacionais. 

Ademais, a Lei Orçamentária em vigor- Lei n° 14.595, de 22/1 /2003 
-prevê, além de dotação orçamentária no valor de R$421 .833,00 para 
a atividade de desenvolvimento de recursos humanos. 
R$1 .176.701 ,00 para apoio e atendimento à pessoa portadora de 
deficiência. 

Assim, concluímos que a futura lei não ensejará novas despesas, 
pois existe dotação orçamentária específica. Além disso, já se 
encontra pronta a estrutura para a mencionada capacitação, bastando 
apenas a flexibilização dos recursos humanos necessários. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

57/2003 no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 2 , apresentado pela 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. 

Sala das Comissões, 1 O de setembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Sebastião 

Helvécio - Jayro Lessa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 191 /2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe 
estabelece diretrizes de cooperação entre o Estado e as Associações 
de Proteção e Assistência aos Condenados- APACs. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Posteriormente, a Comissão de Segurança Pública manifestou-se 
pela aprovação da proposição na forma do Substitutivo no 1 , que 
apresentou. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes 
de sua competência. 

Fundamentação 
Para solucionar o grave e crônico problema carcerano, foi 

desenvolvido por Mário Ottoboni o sistema e método de recuperação 
de condenados adotado nas APACs. Essa metodologia é reconhecida 
como uma das únicas de sucesso no mundo. Foi concebida e posta 
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em prática no Brasil , mais precisamente em São José dos Campos, 
e hoje é aplicada em presídios de diversos países, tanto na América 
como na Europa. Na APAC, não há a presença e o trabalho da polícia, 
e os próprios presos e a comunidade, inclusive com o trabalho 
voluntário , cuidam do funcionamento do estabelecimento penal. 
Fundamenta-se o método no resgate da solidariedade humana com a 
valorização da pessoa. A comunidade estende a mão de maneira 
fraterna e voluntária ao cidadão infrator, dando-lhe uma oportunidade 
de retorno ao convívio social. O seu sucesso pode ser aferido pelo 
índice de reincidência , inferior a 5%, em contraste com o índice de 
80° o registrado com a aplicação do método tradicional. 

O projeto de lei em pauta tem por objetivo, exatamente, propiciar 
que o Poder Executivo firme convênio com Associações de Proteção e 
Assistência aos Condenados. As APACs são organizações não 
governamentais, entidades civis de direito privado, regidas por 
estatuto e método comuns, e há centenas de unidades, que difundem 
e aplicam o mencionado método de recuperação de presos e não têm 
fins lucrativos. 

A Comissão de Segurança Pública aperfeiçoou o projeto original, 
oferecendo o Substitutivo no 1, que tem por objetivo adequá-lo e 
compatibilizá-lo com a Lei de Execuções Penais, estabelecendo que 
as ações das APACs serão coordenadas pelo Juiz de Execução Penal 
da comarca, com a colaboração do Ministério Público e do Conselho 
da Comunidade, previsto nessa lei. 

É importante ressaltar que, segundo dados da Comissão de 
Segurança Pública, o gasto do Estado oscila entre R$800,00 e 
R$1 .200,00 com a assistência a cada um dos seus condenados, no 
sistema tradicional , gastos esses que caem para aproximadamente 
R$300,00, quando adotado o método da APAC. 

Assim, entendemos que a proposição é procedente, pois trará 
relevantes benefícios para a sociedade, atacando uma das mais 
preocupantes feridas sociais, e acarretará redução de custo para o 
Estado, com repercussão financeira positiva nas finanças públicas. 

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

191 /2003 no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Segurança Pública. 
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Sala das Comissões, 1 O de setembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro 

Lessa- Chico Simões. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 264/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe, 
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.203/2002, 
autoriza o Governo do Estado a criar o Programa de Financiamento 
para Aquisição de Área Destinada à Constituição de Reserva Legal 
por Produtores Rurais no Estado de Minas Gerais. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do 
Substitutivo no 1, que apresentou. 

Posteriormente, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
manifestou-se pela aprovação da proposição na forma do Substitutivo 
no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos 
lindes de sua competência. 

Fundamentação 
Reserva legal é a área localizada no interior de uma propriedade ou 

posse rural representativa do ambiente natural da região e necessária 
ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação da 
biodiversidade e ao abrigo e proteção da fauna e flora nativas e é 
equivalente a pelo menos 20% da área total da propriedade. Sua 
implantação será feita compatibilizando-se a conservação dos 
recursos naturais com o uso econômico da propriedade. 

A legislação vigente estatui que o proprietário rural fica obrigado, se 
necessário, a recompor, em sua propriedade, a área de reserva legal. 

Todavia, muitos proprietários rurais têm dificuldade em cumprir essa 
obrigação, visto que sua propriedade encontra-se ocupada em 
atividade produtivas que teriam que ser desativadas. com visível ônus 
financeiro. Ademais, é elevado o custo para a formação da própria 
reserva. Finalmente, como é público e notório, os proprietários rurais, 
em sua maioria, não se encontram em situação financeira condizente 
com a realização de despesas adicionais. 

Entendemos que a reserva legal representa um grande benefício 
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para a sociedade, uma vez que contribui para a melhoria das 
condições atmosféricas e climáticas, da qualidade do ar, do regime 
das chuvas e a preservação da fauna e flora. 

Assim, nada mais justo que o seu ônus seja distribuído ou suportado 
por todos, e não apenas pelos proprietários rurais . 

Destarte, entendemos plenamente justificável a utilização dos 
recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR 
- e do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento 
Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais -
FHIDRO - para financiamento de projeto de constituição de reserva 
legal. 

O FUNDERUR tem por finalidade dar suporte financeiro à execução 
de programas aprovados pelo Conselho Estadual de Política Agrícola, 
à participação do Estado em programas de reforma agrária, 
assentamento e colonização e à execução de programas destinados a 
promover a melhoria das condições de vida das comunidades rurais , 
inclusive aquelas de caráter emergencial. São seus beneficiários os 
produtores rurais . 

O FHIDRO tem por finalidade dar suporte financeiro a programas e 
projetos que promovam a racionalização do uso e a melhoria, nos 
aspectos quantitativos e qualitativos, dos recursos hídricos ou 
industriais, ao controle de erosão do solo, à prevenção de inundações 
e demais eventos hidrológicos adversos. 

Ademais , em uma análise de relação custo/benefício, entendemos 
ser a proposição amplamente procedente, com os seus benefícios 
sociais superando largamente as correspondentes despesas. 

Finalmente, cumpre-nos observar que a matéria não encontra óbice 
do ponto de vista da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei 
Complementar Federal no 101, de 4/5/2000 - nem do ponto de vista 
orçamentário. Manifestamos, portanto, nossa aprovação a um diploma 
legal que abre a possibilidade desses financiamentos . A efetiva e 
futura celebração destes será de responsabilidade dos 
administradores que, então, terão que observar o arcabouço jurídico 
vigente, e evidentemente, somente o farão se este puder ser 
observado e, também, se os financiamentos puderem ser 
enquadrados nas disponibilidades dos fundos. 

Visando garantir aos agricultores familiares e pequenos produtores 
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rurais, com propriedades até 1 OOha, a gratuidade de assistência 
técnica e a elaboração do plano de manejo florestal pelos órgãos 
técnicos estaduais, este relator apresenta a Emenda no 1 , 
apresentada ao final deste parecer. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1 o turno, do 

Projeto de Lei n° 264/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça, e com a Emenda n° 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDA N° 1 
Acrescente-se onde convier: 
O art. 34 da Lei n° 14.309, de 19 de junho de 2002, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
"Art. 34 - Será assegurada aos agricultores familiares e pequenos 

proprietários rurais , com propriedade até 1 OOha (cem hectares), a 
elaboração de plano de manejo florestal pelos órgãos técnicos 
estaduais, assim como a gratuidade da assistência técnica.". 

Sala das Comissões, 1 O de setembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - Sebastião 

Helvécio - Chico Simões. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 321 /2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonardo Ouintão, o projeto em análise 
dispõe sobre o acesso e a permanência de deficientes visuais 
acompanhados por cão guia em locais abertos ao público. 

Foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela 
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresentou. 

A seguir, o projeto foi encaminhado à Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Ação Social para receber parecer quanto ao mérito. 
A Comissão opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela objetiva dar condições para o acesso e a 
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Tal medida visa garantir maior autonomia, segurança e dignidade 
aos deficientes, cidadãos muitas vezes lesados moral e socialmente 
no seu livre transitar, direito constitucionalmente garantido, mas, 
infelizmente, nem sempre cumprido. 

Tais deficientes encontram toda sorte de dificuldades, expondo-se a 
acidentes e agressões em seus deslocamentos. O cão guia, 
especialmente treinado para tal tarefa, proporciona-lhes segurança no 
exercício desse direito, por isso deveria ter livre acesso aos espaços 
públicos. 

O Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Constituição e 
Justiça, aprimorou juridicamente o projeto, disciplinando a matéria ao 
âmbito legislativo, seguindo o princípio da razoabilidade e remetendo 
ao Poder Executivo sua regulamentação, incluindo os aspectos da 
vigilância sanitária. 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário , não há impedimentos à 
aprovação da proposição. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 321 /2003, 

no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1 , apresentado pela Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 1 O de setembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Sebastião 

Helvécio - Jayro Lessa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 512/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Chico Rafael , o projeto de lei em pauta, 
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.385/2002, altera 
a redação do inciso 11 do art. 1 O da Lei n° 13.437, de 30/12/99. 

Distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com as 
Emendas n°S 1 e 2, que apresentou. 

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Turismo, 
Indústria e Comércio, que opinou por sua aprovação com as Emendas 
n°S 1 e 2. 
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Em observância do art. 188, c/c o art. 102, VIl , do Regimento 

Interno, cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer. 
Fundamentação 

A proposição sob comento objetiva alterar o inciso 11 do art. 1 O da 
Lei no 13.437, de 30/12/99, que trata do Programa de Fomento ao 
Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno 
Porte do Estado de Minas Gerais - Micro Geraes. 

A citada lei tem por objetivo dar às pequenas empresas e 
microempresas tratamento diferenciado, principalmente nos âmbitos 
administrativo e tributário. O Micro Geraes almeja estimular a 
produção de bens e a geração de emprego, impulsionando o 
desenvolvimento econômico em nosso Estado. 

A proposição em tela objetiva estender os benefícios constantes do 
referido Programa às empresas que tenham sido desmembradas ou 
que resultem do desmembramento de outra empresa ou da 
transmutação de qualquer de seus estabelecimentos em empresa 
autônoma até 31 /12/2000, uma vez que o inciso 11 do art. 1 O da citada 
lei beneficia somente as empresas desmembradas até a data de 
31 / 12/96. 

Acreditamos que a proposta contida no projeto em tela caminha "pari 
passu" com o previsto na referida lei, que permitiu o enquadramento 
no Micro Geraes de empresas desmembradas até três anos antes de 
sua publicação. Agora, o que se propõe é permitir o enquadramento 
de empresas desmembradas até três anos antes da publicação da 
nova lei , isto é, até dezembro de 2000, supondo-se que a futura lei 
será promulgada até o fim de 2003. 

A intenção do legislador era contemplar situações já estabelecidas 
de fato, criando um lapso de tempo entre a edição da lei e a data do 
desmembramento, evitando-se assim que empresas fossem 
desmembradas apenas para buscar os benefícios advindos do Micro 
Geraes, como a diminuição da carga tributária. 

Com o objetivo de aprimorar a proposição, contemplando situações 
ainda não previstas no elenco das exceções às vedações do art. 1 O 
da lei comentada, estamos propondo, ao final , a Emenda no 3. Esta 
prevê que a vedação não se aplica ao desmembramento resultante de 
herança ou cisão da sociedade comercial em que cada sócio 
administre sua empresa separadamente. 
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Conclusão 

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 
512/2003, no 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2 , da Comissão de 
Constituição e Justiça, e 3, abaixo apresentada. 

EMENDA N° 3 
Acrescente-se ao art. 1 O da Lei no 13.437, de 30 de dezembro de 

1999. a que se refere o art. 1 o do projeto, o seguinte § 4°: 
"Art . 1 o - ................. ....... .... . . 
Art. 1 O- ........ ... ....... ...... ..... . . 
§ 4° - Excetua-se do disposto no inciso 11 deste artigo o 

desmembramento resultante de herança ou de cisão da sociedade 
comercial em que cada sócio continue administrando a sua empresa 
separadamente.". 

Sala das Comissões, 1 O de setembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Chico 

Simões - Jayro Lessa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 574/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, a proposição em 
apreço objetiva estabelecer condição obrigatória para o repasse de 
recursos aos municípios para programa de urbanização. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria. Em seguida, a Comissão 
do Trabalho, da Previdência e da Ação Social opinou pela aprovação 
do projeto na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer. 
Fundamentação 

A proposição sob análise tem por objetivo condicionar os repasses 
de recursos efetuados pelo Estado aos municípios, para fins de 
urbanização, à comprovação, no respectivo projeto, da garantia de 
pleno acesso de pessoas portadoras de deficiência, obedecendo às 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT. 

A Constituição Federal , em seu art. 24, XIV, delega ao Estado 
competência para legislar concorrentemente sobre "proteção e 
integração social das pessoas portadoras de deficiência", cumprindo-
lhe, ainda, a tarefa de concretizar, mediante políticas públicas, a 

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



472 
"proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência". 
Cumprindo esse preceito constitucional , foi editada a Lei Federal n° 
10.098, de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos 
para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida. Essa norma abrange as 
hipóteses de supressão de barreiras e obstáculos para os portadores 
de deficiência em vias e espaços públicos, no mobiliário urbano e nos 
meios de transporte e comunicação. 

Como se percebe, é dever do administrador público observar os 
parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade a 
pessoas deficientes, quando da elaboração de projeto urbanístico. A 
proposição reforça esse entendimento, impondo um condicionante 
para o repasse de recursos do Estado aos municípios, o que induzirá 
ao cumprimento da legislação. 

A lei orçamentária para o atual exercício prevê, por meio do 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM -, a 
destinação de R$ 30.127.000,00 para apoiar municípios na execução 
de obras de infra-estrutura urbana e rural , com o repasse de recursos 
financeiros . De acordo com o orçamento, tais recursos permitiriam 
auxiliar a 450 municípios mineiros. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

574/2003 no 1 o turno, em sua forma original. 
Sala das Comissões, 1 O de setembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Chico 

Simões - Jayro Lessa. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

O Sr. Presidente despachou, em 9/9/2003, a seguinte 
comunicação: 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. 
Álvaro Brandão Apocalypse, ocorrido em 6/9/2003, em Belo Horizonte. 
(-Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 12 SETEMBRO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 72a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 10/9/2003 
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2a Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos 1.050 
a 1.052/2003 Requerimentos n°s 1.323 a 1.344/2003 
Requerimentos da Comissão de Segurança Pública e dos Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva (3), Paulo Piau, Ricardo Duarte e Rogério Correia 
(3) - Comunicações: Comunicações dos Deputados Ricardo Duarte, 
Rogério Correia, Maria Olívia, Paulo Piau, Wanderley Ávila e Alberto 
Pinto Coelho - Questão de ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados Pinduca Ferreira, José Milton, Carlos Pimenta, Laudelino 
Augusto e lrani Barbosa - 2a Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura 
de Inscrições Comunicação da Presidência Leitura de 
Comunicações - Questão de ordem - Despacho de Requerimentos: 
Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva(3) e Paulo Piau; 
deferimento - Suspensão e reabertura da reunião - Votação de 
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Ricardo Duarte e 
Rogério Correia(3); aprovação - Rquerimento no 905/2003; aprovação 
na forma do Substitutivo no 1 - 29 Fase: Questão de ordem; chamada 
para recomposição do número regimental ; inexistência de quórum 
para a continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Antônio Andrade - Luiz Fernando 

Faria - Pastor George - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Jr. - Ana 
Maria Resende - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio 
Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília 
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dimas 
Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor 
Viana - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio 
Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - lrani Barbosa -
lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Milton -
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Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria 
José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos -
Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo 
Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto 
Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Às 14h15min, a lista 

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

18 Parte 
18 Fase (Expediente) 

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

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

- O Deputado Célio Moreira, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Da Sra. Ana Júlia Carepa, Senadora, dando ciência à Casa de visita 

da Subcomissão de Extração Mineral do Senado Federal a municípios 
deste Estado. (-À Comissão de Meio Ambiente .) 

Do Sr. Odelmo Leão, Secretário de Agricultura, em atenção ao 
Requerimento no 1 .033/2003, do Deputado Leonardo Moreira, 
prestando informações referentes ao assunto objeto do referido 
requerimento. 

Do Sr. João Magno, Deputado Federal, informando sobre o 
funcionamento do Juizado Federal Itinerante em Minas Gerais, a ser 
lançado no dia 11 /9/2003, em lpatinga. (- À Comissão de Direitos 
Humanos.) 

Do Sr. Antônio de Almeida, Reitor em exercício da Universidade 
Federal de Uberlândia, encaminhando cópia de manifestação do 
Conselho Universitário dessa Universidade referente à reforma da 
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Previdência. (-À Comissão de Educação.) 

Da Sra. Maria Emília Rocha Mello, Secretária de Desenvolvimento 
Regional, solicitando a indicação de representantes do Poder 
Legislativo na 1 a Conferência das Cidades de Minas Gerais e na 1 a 

Conferência Nacional das Cidades. 
Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras 

Públicas (3) , prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 
960/2003, da Comissão de Transporte; 1.032/2003, do Deputado 
Leonardo Moreira; e 1.041 /2003, do Deputado Márcio Passos. 

Do Sr. José Luiz Alves , Chefe de Gabinete do Ministro dos 
Transportes, prestando informações relativas ao Requerimento · n° 
822/2003, da Comissão de Transporte. 

Do Sr. Betinho Duarte, Presidente da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte, encaminhando cópia da Moção no 4.053/2003, de autoria 
da Vereadora Neila Batista. (-À Comissão de Segurança Pública.) 

Do Sr. Hermes Ricardo Matias de Paula, Secretário Executivo do 
FNDE, informando a liberação de recursos financeiros , conforme 
discrimina, destinados a garantir a execução de programas do referido 
Fundo. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Otto Teixeira Filho, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, 
prestando informações relativas ao Requerimento n° 857/2003, da 
Comissão de Direitos Humanos. 

Do Sr. Mário Mamede, Secretário Especial Adjunto dos Direitos 
Humanos, comunicando, em cumprimento à Lei no 8 .666, de 1993, 
que foi firmado o Termo de Convênio n° 17/2003, entre a União e este 
Estado.(- À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Da Sra. Ermínia Maricato, Secretária Executiva do Ministério das 
Cidades, agradecendo convite para participar de reunião da Comissão 
Especial do Metrô e informando a impossibilidade de seu 
comparecimento. (-À Comissão Especial do Metrô.) 

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 1.050/2003 
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Define diretrizes para a política de atenção integral aos 

portadores da doença de Parkinson no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS - e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Sistema Único de Saude - SUS - prestará integral atenção 

à pessoa portadora da doença de Parkinson em todas as suas 
manifestações clínicas, assim como aos outros sintomas com ela 
relacionados. 

Parágrafo único - A atenção integral de que trata o "caput" deste 
artigo, consiste nas seguintes diretrizes: 

I - participação de familiares de parkinsonianos. assim como da 
sociedade, na definição e no controle das ações e dos serviços de 
saúde, nos termos das Constituições Federal e Estadual e do Código 
de Saúde do Estado de Minas Gerais; 

11 - apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico voltado ao 
enfrentamento da doença de Parkinson e suas conseqüências; 

111 - direito à medicação e às demais formas de tratamento que 
visem a minimizar os efeitos da doença, de modo a não limitar a 
qualidade de vida do portador; 

IV - desenvolvimento de instrumentos de informação, análise, 
avaliação e controle por parte dos serviços de saúde, abertos à 
participação da sociedade. 

Art. 2° - As ações programáticas relativas à doença de Parkinson, 
bem como aos problemas a ela ligados, serão definidas em normas 
técnicas a serem elaboradas pelo Poder Executivo, nas quais se 
estabelecerão as diretrizes para a política no âmbito estadual, 
garantida a participação de entidades de usuários, universidades 
públicas, representantes da sociedade e de profissionais ligados à 
questão. 

Art. 3° - As direções estadual e municipal do SUS garantirão o 
fornecimento universal dos medicamentos, além das demais formas 
de tratamento, como fisioterapia, terapia fonoaudiológica e 
atendimento psicológico, com a disponibilização de profissionais das 
diversas áreas, de modo a prestar integral atenção à pessoa 
portadora da doença de Parkinson. 

Art. 4° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à 
conta das dotações orçamentárias próprias. 
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Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se os dispositivos em contrário . 
Sala das Reuniões, 9 de setembro de 2003. 
Ricardo Duarte 
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Justificação: A doença de Parkinson é uma afecção do sistema 
nervoso central que acomete principalmente o sistema motor. É uma 
das condições neurológicas mais freqüentes, e sua causa permanece 
desconhecida. 

As estatísticas disponíveis revelam que a prevalência da doença de 
Parkinson na população é de 1 00 a 150 casos por 100 mil habitantes, 
e a cada ano surgem 20 casos por 100 mil habitantes. Os sintomas 
motores mais comuns são: tremor, rigidez muscular, acinesia e 
alterações posturais. Entretanto, manifestações não motoras também 
podem ocorrer, tais como: comprometimento da memória, depressão, 
alterações do sono e distúrbios do sistema nervoso autônomo. 

A doença de Parkinson é uma condição crônica. A evolução dos 
sintomas é usualmente lenta, mas é variável em cada caso. A doença 
de Parkinson é a forma mais freqüente de parkinsonismo. O termo · 
"parkinsonismo" se refere a um grupo de doenças que podem ter 
várias causas e que apresentam em comum os sintomas descritos 
acima em combinações variáveis , associados ou não a outras 
manifestações neurológicas. 

Este projeto visa a garantir o atendimento integral aos portadores da 
doença de Parkinson pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Embora, 
até o presente, não exista cura para a doença de Parkinson , estão 
disponíveis alguns medicamentos capazes de melhorar 
significativamente a maioria dos sintomas. Assegurar o acesso à 
medicação e ao apoio terapêutico necessário na rede pública de 
saúde com certeza será um passo importante para o alívio dos 
sintomas da doença e a melhoria da qualidade de vida dos 
portadores. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de 
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 
1 02, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.051 /2003 
Declara de utilidade pública a Igreja do Evangelho Templo de Betel, 

com sede no Município de Belo Horizonte. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Igreja do Evangelho 

Templo de Betel , com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, setembro de 2003. 
Roberto Carvalho 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1 .052/2003 
Declara de utilidade pública o Centro de Tratamento de 

Dependentes Químicos- Recanto Caminho da Esperança-, com sede 
no Município de Caxambu . 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Tratamento 

de Dependentes Químicos - Recanto Caminho da Esperança -, com 
sede no Município de Caxambu. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, de de 2003. 
Zé Maia 
Justificação: O Centro de Tratamento de Dependentes Químicos -

Recanto Caminho da Esperança - é uma entidade civil sem fins 
lucrativos, fundada em 27/3/2001 , e tem sua diretoria constituída por 
pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades 
voluntárias. Com sede no Município de Caxambu, a entidade tem por 
finalidades a promoção de atividades de apoio e recuperação de 
dependentes químicos, a assistência aos familiares dos recuperandos, 
a realização de cursos profissionalizantes, a promoção de atividades 
educativas, esportivas e de lazer, entre outras. Ser declarada de 
utilidade pública possibilitará o prosseguimento das atividades 
realizadas pela entidade, tendo em vista a obtenção de recursos 
oriundos do Estado. 

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares 
à aprovação deste projeto de lei. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 1 .323/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com a Associação Comercial , 
Industrial e Empresarial de ltajubá - ACIEI - pela realização da VI 
Feira Regional Industrial, Comercial e de Turismo de ltajubá- FRICI. (-
À Comissão de Turismo.) 

N° 1.324/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso às crianças do Estado pela 
comemoração do Dia da Declaração dos Direitos da Criança. 

N° 1.325/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso aos comerciários mineiros pela 
comemoração do Dia do Comerciário. 

N° 1 .326/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso aos vendedores mineiros pela 
comemoração do Dia do Vendedor. (- Distribuídos à Comissão do 
Trabalho.) 

N° 1.327/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso à comunidade negra do Estado 
pela comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra. (- À 
Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 1 .328/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso aos doadores de sangue pelo Dia 
do Doador de Sangue. (-À Comissão de Saúde.) 

N° 1.329/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso aos servidores públicos do Estado 
pelo Dia do Servidor Público. 

N° 1 .330/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso ao Fundo Cristão para Crianças 
pelos 37 anos de sua fundação. (- Distribuídos à Comissão do 
Trabalho.) 

N° 1.331 /2003, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas a que nomeie o Reitor da 
UNIMONTES membro do Conselho Permanente da Medalha da 
Inconfidência. (-À Comissão de Educação.) 

N° 1 .332/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja 
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formulado voto de congratulações com o Secretário de Defesa 
Social pela implantação do Instituto Médico Legal no Município de 
Governador Valadares. 

N° 1 .333/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja 
enviado voto de congratulações ao Governador do Estado pela 
implantação do Instituto Médico Legal no Munidpio de Governador 
Valadares. 

N° 1 .334/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja 
enviado voto de congratulações ao Chefe da Polícia Civil do Estado 
pela implantação do Instituto Médico Legal no Município de 
Governador Valadares. (- Distribuídos à Comissão de Segurança 
Pública.) 

N° 1 .335/2003, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando 
seja enviado à Secretaria de Planejamento e Gestão pedido de 
informações sobre a execução orçamentária dos programas 
prioritários no exercício de 2003. 

N° 1 .336/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja 
enviado pedido de informações ao Chefe da Polícia Civil do Estado· 
sobre a destinação de 200 caixas de cigarros apreendidas no dia 
8/8/2003, no Km 765 da BR-040. 

No 1.337/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja 
enviado ao Chefe da Polícia Civil do Estado pedido de informações 
sobre as providências tomadas para apurar o seqüestro de motorista 
da Prefeitura de Belo Horizonte. 

N° 1 .338/2003, da Comissão de Segurança Pública, pleiteando seja 
solicitado ao Comandante do 33° Batalhão da PMMG relatório 
complementar da Ocorrência no 553.784, em que figura como vítima a 
Deputada Maria Tereza Lara. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

N° 1 .339/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja 
formulado apelo ao Coordenador do Centro de Apoio Operacional de 
Combate ao Crime Organizado e de Investigação Criminal - CAO 
CAlMO -com vistas a que seja investigada a rota do tráfico de drogas 
da Bolívia para o Brasil. 

N° 1 .340/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja 
destinado à região do Barreiro o maior número possível de policiais 
militares que vierem a ser aprovados em concurso público. 
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N° 1.341 /2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja 

formulado apelo ao Ministro da Saúde com vistas a que seja incluído, 
na tabela de procedimentos do SUS, o exame de DNA para 
investigação de paternidade. 

N° 1.342/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que não sejam inscritos no 
Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI - nem sofram 
cobranças judiciais ou extra-judiciais, referentes a pagamentos de 
taxas, multas e qualquer outro tipo de débitos, hospitais e clínicas 
conveniados, enquanto o IPSEMG não regularizar os débitos 
pendentes com essas instituições. 

N° 1.343/2003, da Comissão de Saúde, solicitando sejam 
encaminhadas ao Secretário da Saúde denúncias relativas ao sistema 
público de saúde de Santa Luzia. 

N° 1.344/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja 
formulado apelo ao Coordenador da 6a Unidade de Infra-Estrutura 
Terrestre do DNIT com vistas ao deslocamento de balança móvel, 
periodicamente, para fiscalização de carga na BR-383, no trecho 
Cristina-Maria da Fé. 

Da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja elaborado 
nesta Casa ou solicitado ao órgão competente laudo técnico sobre as 
condições de trabalho na Delegacia de Furtos e Roubos e no 
Departamento de Investigações. (-À Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva (3), Paulo Piau, Ricardo Duarte e Rogério Correia 
(3). 

Comunicações 
-São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Ricardo Duarte, Rogério Correia, Maria Olívia, Paulo Piau, Wanderley 
Ávila e Alberto Pinto Coelho. 

Questão de Ordem 
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, gostaria de parabenizar 

o Sr. Eustáquio Vieira, Presidente da Guarda-Mirim de Corinto, pelo 
excelente trabalho realizado, com afinco, competência e espírito 
social. Ele tem levado em frente o trabalho iniciado pelo Sr. Jaci 
Floriano, em 1991. Trabalho que tem, como filosofia mestra, preparar 
nossos jovens para a vida em comunidade, fazendo vicejar no espírito 
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desses meninos e meninas o sentimento de solidariedade, 
companheirismo, amor ao prox1mo e o aprendizado da 
responsabilidade, da consciência cidadã. No dia 5 de setembro, fui 
paraninfo da turma da Guarda-Mirim. 

A Guarda-Mirim deveria fazer parte de todas as cidades de Minas 
Gerais e deste Brasil, para que todo adolescente pudesse ter a 
oportunidade de trabalhar e ajudar ao próximo. Com isso, seria 
possível garantir aos nossos jovens, no mínimo, uma formação 
humana, de ideal público e sensibilidade. 

Felizmente, há homens de qualidade, como os Srs. Eustáquio e Jaci 
Floriano, que enxergaram nesses jovens um caminho para minorar a 
dor das famílias carentes. 

Parabenizo o Vereador Raimundo Nonato, da cidade de Corinto, que 
apresentou emenda à LDO de 2004. Seu texto diz que as doações de 
lotes, moradias, banheiros, material de construção só poderão ser 
feitas se autorizadas em leis específicas, que criem disciplina no 
programa habitacional, que estabeleçam metas e critérios para 
doação. Antes era uma festa. As pessoas que necessitavam das 
doações ficavam em segundo plano. Isso ajuda o Prefeito de Corinto a 
administrar os direitos da população com transparência e ética. 

Parabenizo o Vereador Raimundo Nonato, os Srs. Eustáquio e Jacy 
e toda a diretoria da Guarda-Mirim de Corinto, que vem 
desempenhando serviço social e dando apoio para que essa 
instituição seja referência. Obrigado. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Pinduca Ferreira. 
O Deputado Pinduca Ferreira• - A segurança de Betim está um 

caos, está pior que a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Nas 
regiões mais carentes, os jovens não podem andar com celular nem 
as mulheres com bolsa. Há assaltos a lojas. Os comerciantes da 
periferia ficam à porta do comércio, olhando os assaltantes passarem 
armados. Até mesmo crianças de 12 anos andam armadas. Em Betim, 
não se pode ter comércio nem criar família . 

Há 200 perueiros legalizados. As peruas viraram "Sprinter" e 
transportam pessoas de um bairro para outro. Se não pagarem 
pedágio no valor de R$20,00, R$30,00 são assaltadas. Principalmente 
no Bairro Cruzeiro, perto de onde moro, os ônibus não vão até o ponto 
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final por causa dos assaltantes, que andam mais armados que a 
polícia. 

Pedi socorro ao Governador Aécio Neves, que prometeu olhar a 
questão com carinho. Em 23 de agosto, houve 8 arrombamentos de 
casas comerciais a 30m da minha casa. Cerca de 100 comerciantes 
se uniram, colocando faixas com os dizeres: "Cadê os políticos de 
Betim? Cadê o Deputado e as promessas de campanha?". 

Na quinta-feira passada, levei sete comerciantes à Secretaria de 
Defesa, mas não fomos recebidos. A reunião estava marcada para as 
16h30min. Chegamos às 15h48min. Os comerciantes estavam 
preocupados, pois deixaram filhos na padaria, no posto de gasolina, 
esposa no supermercado. 

Já eram 18 horas. Esse é o horário preferido pelos bandidos que 
praticam assaltos no comércio. Ficamos lá durante 1 h42min. Às 
17h40min, perguntei à recepcionista onde estava o Secretário. 
Respondeu-me que havia dado uma saída e voltaria logo. Aí soltei a 
cachorra. Não sou otário. Sou Deputado eleito pelo voto do povo. Fui 
eleito com 69 mil votos. Não sou Secretário, que é indicado para cargo 
de confiança. Foi uma grande falta de respeito. Repudio o que 
aconteceu comigo. Tenho certeza de que vários Deputados têm esse 
mesmo tipo de reclamação. Na semana passada, um companheiro 
questionou o fato de Secretários desmarcarem, com 1 hora de 
antecedência, reuniões com Prefeitos que viajam 600 ou 700km para 
encontrar-se com eles. Isso é falta de respeito. O povo cobra dos 
Deputados. De quem iremos cobrar? Dos responsáveis . Quem são 
eles? O Governador Aécio Neves e o Secretário de Defesa Social. 
Mas, se formos depender dessa Secretaria para melhorar a segurança 
de Betim, pelo que aconteceu comigo, não tem jeito. É disso para pior. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Deputado Pinduca 
Ferreira, como morador de Contagem, cidade vizinha de Betim, e 
tendo contato com Belo Horizonte, percebo que a criminalidade 
cresceu muito na Região Metropolitana. Esse crescimento é resultado 
da ausência do Estado, de políticas sociais inclusivas. Além disso, 
temos um sistema penitenciário totalmente falido, que não recupera 
ninguém, pois sua ótica é manter a indústria do preso. Construir 
presídios sem mudar a política de assistência é chover no molhado, 
porque não teremos resultados nenhum. 
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O mais grave do seu pronunciamento é o fato de não ter sido 
recebido pelo Secretário de Defesa Social , apesar de a reunião haver 
sido anteriormente agendada. Segundo meu velho pai , quem abaixa 
demais a cabeça acaba mostrando outra parte do corpo. Isso está 
acontecendo nesta Casa. Alguns Deputados já reclamaram que não 
foram recebidos por outro Secretário, que as reun1oes são 
desmarcadas ou são marcadas com um prazo a perder de v1sta. 
Portanto, presto-lhe solidariedade, porque V. Exa. estava 
representando seus eleitores. O Secretário tinha o dever de ouvir os 
reclames da população. Concordo com sua atitude ao trazer essa 
denúncia ao Plenário, tornando-a pública. 

O Deputado Pinduca Ferreira* -Obrigado, Deputado Durval Ângelo. 
Mas o pior é que, quando fui protocolar o ofício. a recepcionista disse 
que não gostava de Deputado, muito menos do Pinduca. Tenho 
provas e testemunhas. Isso aconteceu na última quinta-feira, às 
17h45min. É muito fácil saber quem estava trabalhando naquele 
momento. Peço ao Presidente que tome providências. 

O Prefeito Carlaile, de Betim, realizou várias ações na área de 
segurança pública, durante dois anos e oito meses de governo. Não 
conheço qualquer Prefeito de Minas que tenha investido tanto na 
segurança. Criou a guarda municipal , composta por 200 jovens filhos 
de Betim. 

Há policiais no escritório e no quartel. Assim, poderfamos colocar 
um guarda municipal fazendo serviço interno e os policiais 
trabalhando na rua. 

Carlaile ainda fez parceria com a polícia, disponibilizando viaturas 
novas, sendo 1 O para a guarda municipal. 6 para patrulhas escolares 
e 12 para a Polícia Militar. Além disso, distribuiu 100 coletes à prova 
de balas e 60 pistolas automáticas; equipou 4 delegacias e colocou 
serviçais trabalhando nelas. Hoje paga gasolina para as Polícias 
Militar e Civil. 

Portanto, o Prefeito Carlaile está fazendo a parte dele, mas precisa 
do apoio do Governador do Estado e do Secretário, que foi escolhido 
por Aécio Neves. Faço parte da base do Governo com muito prazer, 
mas as coisas que acontecem em algumas secretarias devem ser 
levadas ao conhecimento público, de forma a evitar que o que ocorreu 
comigo venha a ocorrer também com os meus colegas Deputados . 
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Não achei bom o que houve. O povo de Betim está sofrendo com a 
falta de segurança. Já temos viaturas. Agora precisamos de mais 
policiais. Os que lá estão dão cobertura a Sarzedo, Igarapé, Bicas, 
Mário Campos e outras localidades. Enfim, trabalham em seis ou sete 
cidades. 

Sr. Secretário de Defesa e meu amigo Aécio Neves, Betim precisa 
de socorro. O que é socorro? Segurança. Isso é dever do Estado, mas 
não vejo dessa forma. A união faz a força, e a segurança é dever de 
todos nós. 

Fui , por oito anos, Vereador em Betim, no Governo do PT. Durante 
esse período, o PT não doou nenhuma viatura para a polícia. Em 
pouco mais de 2 anos, o Carlaile já doou 26 viaturas OKm. 

Há outro assunto que gostaria de tratar. Quero dar uma resposta ao 
jornal "Estado de Minas", que publicou foto minha enquanto cochilava 
na cadeira. Digo o seguinte: levantei-me, hoje, às 3 horas da 
madrugada. Desse horário até as 3 horas da tarde, são 12 horas de 
serviço. Não trabalho apenas aqui na Assembléia . Trabalho para o 
povo de minha cidade. Levanto-me de madrugada e fiscalizo meus 
funcionários que trabalham à noite. Tenho dois gabinetes que 
funcionam 24 horas por dia. Betim tem 200 bairros. Em qualquer um 
deles, se uma pessoa passa mal à noite, meu motorista a leva ao 
posto médico e depois a sua casa. Faço esse serviço há mais de dez 
anos e oito meses, desde antes de me tornar político. Não entrei na 
política para ganhar dinheiro. mas para trabalhar pelo povo. 

Podem me colocar no jornal dormindo, sentado, cochilando ou 
comendo. Não posso pagar uma matéria, então somente assim o 
Pinduca pode sair na mídia. Na semana passada, jornalistas do 
"Estado de Minas" me perguntaram se o Ivo Leandro era meu filho . 
Respondi-lhe: "É proibido parente de Deputado trabalhar em seu 
gabinete?". No dia em que isso for proibido, eu não coloco. Hoje 
contrato quantos quiser. São pessoas da minha confiança. Pertencem 
a minha família . Por que vou colocar quem não conheço? 

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Gostaria de voltar ao 
tema inicial de seu discurso, com referência ao eminente Secretário 
de Defesa Social , que conhecemos de longa data, mas V. Exa. talvez 
não o conheça tão bem. Trata-se de mineiro brilhante, que está 
fazendo excelente trabalho à frente da Secretaria. Temos o novo 
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plano de segurança pública, aplaudido pelo próprio Ministério da 
Justiça. O Governador Aécio Neves, por sua vez, tem investido 
bastante, apesar da precariedade de recursos do Estado, na área de 
segurança pública, adquirindo inúmeras viaturas e com projeto para 
contratação de milhares de servidores. As decisões em relação à 
segurança pública em Minas estão sendo tomadas corretamente, 
embora haja inúmeros problemas, que, infelizmente, não ocorrem 
somente em Minas, mas em vários Estados. Se colocarmos a culpa 
no Governador Aécio , devemos culpar também o Presidente Lula 
pelos problemas dos outros Estados. V. Exa. disse que o PT 
administrou Betim por oito anos e não adquiriu nem sequer uma 
viatura. A nosso ver, o aparte do Deputado Durval Ângelo não está 
coerente com a situação a que estamos assistindo. Obrigado. 

O Deputado Pinduca Ferreira· - O problema da segurança vem do 
Governo Itamar, que não aplicou recursos nessa área. Há mais de 
200 delegacias no Estado necessitando de viaturas, escrivães, 
policiais. Se Lula conseguisse os 1 O milhões de empregos que 
prometeu, talvez acabasse a vagabundagem no Brasil. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Milton. 
O Deputado José Milton* - Boa-tarde! Agradeço ao nobre colega 

Sidinho do Ferrotaco a gentileza em conceder-me seu tempo. 
Gostaria de mencionar a fala do Presidente Lula acerca dos créditos 
bancários para pequenos produtores. Considerei sua fala perfeita e 
lamento constatar que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal 
são aqueles que mais discriminam o pequeno produtor no momento 
da concessão do crédito. Já fui pequeno produtor rural na minha 
região, que conta grande número de pequenos produtores, e a 
dificuldade para conseguir crédito agrícola é enorme. 

Muitos desapareceram, fracassaram e perderam sua terra porque 
não conseguiram crédito agrícola, devido a burocracia e juros altos. O 
Governo Federal deve corrigir a postura e o posicionamento do Banco 
do Brasil quanto aos pequenos produtores rurais, e o da Caixa 
Econômica Federal quanto aos pequenos assalariados. Dos créditos 
concedidos para construção de moradia, 60°o a 70° o são outorgados 
a projetos de classe média ou média alta. A precária situação da 
habitação do País é fruto do grave equívoco da Caixa em discriminar 
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o pequeno assalariado. 

Parabenizo a imprensa pelo dia de hoje, Dia Nacional da Imprensa, 
e faço menção aos que contribuem para a liberdade de imprensa. A 
publicação da foto do Deputado Pinduca Ferreira, cochilando em 
Plenário, é exemplo de que essa liberdade deve ser preservada. 
Prestando grande serviço ao País, deve tornar transparente fatos que 
dizem respeito à sociedade. Depois de anos em dificuldade, hoje a 
democracia é madura. 

Outro assunto tenho que tratar. Há grande número de Prefeitos em 
Brasília, em busca de solucionar a dramática situação dos municípios 
mineiros. Quase 70% das Prefeituras não têm condições de pagar o 
décimo-terceiro. Os municípios de nossa região também estão em 
dificuldade. O Prefeito Gualter Monteiro, de Congonhas, demitirá 
cerca de 1 .500 funcionários municipais, dos quais 30% estão lotados 
nos setores da educação e da saúde. Mas a culpa não é do Prefeito. 
Vítima de demanda tributária com Ouro Preto, Congonhas sofreu 
redução de repasses do FPM em torno de R$400.000,00 e perdeu 
recursos advindos da arrecadação do minério pelotizado na 
FERTECO. Com a demanda jurídica, que faz com que o município 
deixe de arrecadar R$800.000,00, e a redução de R$400.00,00 do 
FPM, Congonhas perde R$1.200.000,00 na receita. Portanto, para 
qualquer Prefeito, a administração do município - gerenciamento do 
serviço e pagamento do servidor - se torna insustentável. 

Sabemos, infelizmente, que os municípios mineiros e brasileiros têm 
como seu maior empregador a Prefeitura. Portanto, a situação é 
grave. Isso representará um transtorno para cerca de 6 mil pessoas 
no município de Congonhas, se analisarmos a família de cada 
servidor público. 

Peço ao Governo Federal , às nossas Lideranças na Câmara e no 
Senado e aos que se encontram à frente das discussões sobre a 
reforma tributária, que encontrem forma justa para que os municípios, 
que vivem momentos difíceis, participem efetivamente dos tributos, 
como a CIDE e a CPMF. Aliás , não apenas municípios de partido A ou 
B, mas todos, independentemente de Prefeito ou sigla. É necessário 
que a reforma tributária os contemple de maneira mais justa e 
adequada, compatível com os compromissos e a responsabilidade 
dos municípios. 
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Quero abordar o objetivo do Grupo Gerdau de transferir o 
controle, o centro administrativo, de gestão e de decisões da 
AÇOMINAS, para o Rio Grande do Sul, onde se localiza sua sede 
nacional. 

A AÇOMINAS. hoje, emprega cerca de 4 mil pessoas. Logo. isso 
representará retrocesso e grande perda para a região do Alto 
Paraopeba, Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco e, particularmente. 
Congonhas do Campos. Aliás, Congonhas é sacrificada por essa 
situação de arrecadação, com a demissão em massa de 1 .500 
servidores. Há ainda uma decisão que trará enorme prejuízo não só 
para Minas Gerais, como também para o País. Isso representará 
perdas na arrecadação, na geração de empregos e na tributação para 
o Estado. 

É necessário que a imprensa mineira, a exemplo da posição do 
jornal "Edição do Brasil", mostre à sociedade quão grave é essa 
situação, que questione e que a leve também ao conhecimento do 
Governo do Estado. Conversei com o Governador Aécio Neves, que 
se mostrou preocupado. Ele quer tomar iniciativas e negociar para que 
essa ação não seja posta em prática e o Estado não perca a 
administração, o gerenciamento e as decisões da AÇOMINAS. 

Essa grande empresa nasceu em Ouro Branco e é uma das maiores 
aciarias no mundo atualmente; está na frente principalmente com a 
exportação de aço, pois é uma empresa bem administrada. O 
Presidente é o Sr. Luís André Rico Vicente, que realiza administração 
enxuta e profissional, voltada para conquistar o difícil e competitivo 
mercado internacional de aço. Hoje, como possui produtividade e 
tecnologia, esse mercado é garantido. O Sr. Marco Antônio Pepino é o 
Presidente do Clube dos Empregados da AÇOMINAS. 

Portanto, é indispensável que essa empresa continue sendo 
administrada em Minas Gerais, para gerar benefícios para os 
municípios mineiros, como Ouro Branco, Conselheiro Lafaiete e 
Congonhas, onde ela está instalada, e para a sociedade mineira. 

Peço, pois, ao Governador Aécio Neves, que está viajando para 
buscar parcerias a fim de implementar o desenvolvimento do Estado, 
que essa decisão tão absurda não seja posta em prática. Peço 
também aos Deputados, como o Deputado Padre João, que tem 
raízes e é majoritário em Ouro Branco, que assumam essa bandeira e 

L----0---------J 



participem dessa luta, para que Minas Gerais não mais seja 
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Minas Gerais já vem sendo penalizado com essa guerra fiscal , já 
tendo perdido milhares de empregos para São Paulo, Goiás e outros 
Estados. Não é possível continuarmos perdendo postos de trabalho e 
receita de uma empresa que está instalada em Minas Gerais, que 
produz em Minas Gerais e cuja matéria-prima está em Minas Gerais. 
Temos aqui uma empresa fundada em 1984, atingindo hoje seu auge 
de produção. Conseguiu superar diversas dificuldades, após um 
processo desastroso de privatização que a levou para as mãos da 
Mendes Júnior, que pagou com moeda podre e vendeu para uma 
empresa de Cingapura, e está hoje nas mãos do Grupo Gerdau , 
vivendo um momento excelente de produção e geração de empregos, 
inclusive com um aumento da sua capacidade pela ampliação de alto-
forno. Fica aqui , portanto, o nosso apelo, como Deputado 
representante de toda a região do Alto Paraopeba e do vale de 
lpiranga, para que a nossa Assembléia Legislativa faça também sua 
gestão, tomando providências em favor da manutenção dessa grande · 
empresa no nosso município e no nosso Estado de Minas Gerais. 

Para encerrar, Sr. Presidente, gostaria de fazer menção a uma 
situação da nossa região, agradecendo o apoio do Governador Aécio 
Neves, do Secretário de Desenvolvimento Wilson Brumer e do 
Secretário Danilo de Castro pelas ações e iniciativas em favor das 
negociações que abriram as portas da Cooperativa de Equipamentos 
Ferroviários- COMEFER -, estabelecida em Conselheiro Lafaiete, que 
hoje opera nos antigos galpões da unidade industrial da Santa 
Matilde. As ações empreendidas pelo Governo de Minas, com o nosso 
apoio, o apoio da FIEMG, do SINDIEXTRA, dos Vereadores e do 
Prefeito de Lafaiete, renderam frutos. Hoje, a COMEFER, que tinha 
perdido a oportunidade de entrar em uma negociação de 1 .200 
vagões com a Vale do Rio Doce, conseguiu reabri-la . Estivemos com 
a Diretoria da Vale do Rio Doce no Rio de Janeiro, e hoje estão 
abertas as portas de negociação para novas encomendas de vagões, 
viabilizando para Conselheiro Lafaiete parte das encomendas que a 
Vale do Rio Doce fará a esse mercado no final deste ano e início do 
outro. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo 

Aloise, Deputados, imprensa, senhoras e senhores do auditório, povo 
de Minas Gerais, quero falar de um evento que será de grande 
importância para nós, norte-mineiros, e também para o Estado, que irá 
acontecer na terra do meu dileto amigo Wanderley Ávila, Pirapora, na 
segunda-feira. Antes, porém, gostaria de hipotecar minha 
solidariedade e meu apoio ao Deputado Pinduca Ferreira quando, 
num momento de rara felicidade, usa da tribuna para fazer um 
desabafo sobre a violência que impera na cidade de Betim. Quando 
fala que é necessário que se faça algo com urgência, na sua 
simplicidade e sabedoria nos diz claramente que, apesar de todos os 
esforços do Governo do Estado - e ninguém pode negar o esforço do 
Governo Aécio Neves, que priorizou a segurança pública -. 
entendemos que as medidas tomadas em Minas Gerais infelizmente 
não estão acompanhando a escalada da violência que vem ocorrendo 
em nosso Estado. 

Basta recorrer aos números. Na imprensa, li sobre um paralelo que 
mostra que, de 1999 até 2003, a cada ano que passa, a violência 
sofre acréscimo em torno de 30°o. Os números de 2003, em relação a 
2002, já mostram que houve um aumento de 38°o dos casos de 
violência no Estado. 

É necessário que sejam tomadas algumas medidas. Não basta 
apenas a intenção. Sabemos das boas intenções do Governo. do 
Secretário de Defesa Social e da Assembléia Legislativa, que criou a 
Comissão de Segurança Pública. mas há alguns casos concretos que 
precisam ser resolvidos. Cito, por exemplo, a situação em que se 
encontra o menor infrator no nosso Estado, que, sem dúvida alguma, 
é responsável por uma grande percentagem dessa violência. 

Em Montes Claros. foi iniciada a construção de um centro de 
atendimento ao menor infrator, um centro de recuperação, uma 
escola. Quando os recursos chegaram do Estado e do Governo 
Federal , parecia que o centro iria sair do papel. Era uma área 
fantástica e havia uma projeção fantástica, no entanto, vai completar 
um ano de paralisação das obras. Como vamos explicar essa situação 
ao povo? Esse bairro é violento e é onde os menores mais praticam 
crimes. 
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Engraçado é que os marginais invadiram esse centro de 

recuperação de menores que estava sendo construído em Montes 
Claros e roubaram telhas, madeiras, fios, instalações elétricas e todo 
o equipamento que estava lá para a construção. Na cidade de 
Francisco Sá, a construção da penitenciária que iria servir a todo o 
Norte de Minas foi iniciada, mas já parou. São obras inacabadas da 
área de segurança pública e que precisam ser concluídas. Só assim 
começaremos a acreditar que as coisas poderão caminhar para a 
redução da escalada da violência no Estado. 

Assistindo ainda ao telejornal de hoje, vi a notícia de que a Polícia 
Militar iria abrir vagas para Sargento em Minas Gerais. Depois, 
anunciaram que seriam apenas 30 vagas para Sargento. No Norte de 
Minas, há cidades em que não há um policial. Outras têm um 
contingente pequeno, com apenas um Soldado e um Cabo para dar 
conta de uma população de 5 a 6 mil pessoas. Não se pode falar em 
frear a violência com essas ações acanhadas que não chegam na 
mesma proporção em que a escalada da violência está acontecendo 
no Estado. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Obrigado, Sr. 
Deputado. 

V. Exa. expôe um problema que preocupa a todos no País e não é 
diferente no nosso Estado. A nossa Comissão de Segurança Pública 
tem feito diversas audiências públicas no Norte de Minas, a pedido de 
V. Exa., em Juiz de Fora, em Coronel Fabriciano e outras cidades do 
Estado. Posso afirmar que esse assunto não preocupa apenas o 
Deputado Sargento Rodrigues, Presidente da Comissão de 
Segurança Pública, mas também todos os Deputados e cidadãos de 
bem do Estado. 

Posso lhe afirmar que sem recursos não conseguiremos nada, não 
só para o centro de internação de menores de Montes Claros, como 
também para a penitenciária de Francisco Sá e para o pavilhão de 
segurança máxima da antiga "Nélson alegria", que hoje voltou a ser 
Penitenciária Nélson Hungria. 

Apenas para V. Exa. ter dados, há três meses, enviei requerimento 
ao Secretário da Fazenda solicitando os valores globais e específicos 
das taxas de segurança pública arrecadadas e aplicadas nos 
exercícios de 2001 e 2002. A resposta não foi muito convincente, pois 

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



~92 

algumas rubricas não esclareciam e não discriminavam nada. Por 
isso, farei outro requerimento. Em 2002, quando a taxa foi criada, 
foram arrecadados R$201.000.000,00. Desse total , R$54.000.000,00 
não se sabe onde foram aplicados até este momento. V. Exa. pode ter 
certeza de que o único caminho a seguir é a busca de recurso para a 
segurança pública no orçamento do Estado deste ano. Alerto V. Exa. 
e os demais pares desta Casa: só em 2002 foram arrecadados 
R$201 .000.000,00. Agora, pasmem com duas rubricas , que lhes 
apresentarei : Natureza da Despesa - código 3132, outros serviços e 
encargos, R$71 .000.000,00 sem esclarecimento; código 339039, 
serviço de terceiros, pessoa jurídica, R$78.000.000,00. Portanto, não 
sabemos exatamente onde esses recursos foram aplicados. A taxa 
tem de ter contraprestação de serviço, conforme a lei determina. Peço 
a V. Exa. e aos demais Deputados que vigiemos o orçamento e 
possamos destinar à segurança pública o que lhe pertence, nada 
mais. 

O Deputado Carlos Pimenta - Meu caro Deputado Sargento 
Rodrigues, V. Exa. tem razão. Esta Casa tem de assumir essa 
questão como um todo. Quando se fala em segurança pública, muitos 
se desculpam dizendo que o assunto é da Comissão de Segurança 
Pública desta Casa. No entanto, o problema é muito sério e envolve 
maior comprometimento de todos. Temos de cobrar satisfações dessa 
natureza e de apoiar os pequenos municípios. Semana passada, no 
Município de Botumirim- nunca vi coisa igual-, chegou milícia armada 
e roubou R$85.000,00 do único Banco de lá. Temos também de dar 
sustentação aos policiais militares. Quando o policial militar prende o 
bandido e bate nele, aparecem milhares de defensores de direitos 
humanos contra o coitado do policial - que arrisca sua vida 
diuturnamente -, em defesa do bandido. A sociedade tem de entender 
o papel de risco do policial militar e dar-lhe apoio total , para que nos 
possamos sentir minimamente seguros. 

Gostaria também de falar sobre o grande evento que ocorrerá no 
próximo dia 15, segunda-feira, na cidade de Pirapora. Há algum 
tempo, promovemos audiência pública para discutir a construção da 
barragem de Jequitaí, uma das mais importantes do País. As 
audiências realizadas ficaram apenas no papel. Agora, com a entrada 
efetiva do Vice-Presidente, José Alencar, no processo de transposição 
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do rio São Francisco, surge a esperança de vermos concretizadas 
algumas obras fundamentais para o nosso Estado. Aliás, o Vice-
Presidente começa com o pé direito, porque aceitou o convite feito 
pelo Presidente Lula para coordenar a transposição do rio São 
Francisco; porém, não podemos falar em transposição desse rio sem 
falarmos em sua revitalização, que o Deputado Wanderley Ávila tem 
defendido ao longo dos últimos anos nesta Casa. Corajosamente, 
diante das autoridades federais , defendeu essa posição, como 
também a defendemos. 

José Alencar foi muito feliz quando disse que os recursos devem ser 
investidos, primeiramente, em Minas Gerais, nas barragens- que 
conterão as águas, como as que já estão previstas: a Jequitaí I e a 
Jequitaí 11 , a do rio das Velhas, a do rio Urucuia e a do rio Paracatu. 
Essas barragens são fundamentais para regular as águas do rio São 
Francisco. 

O Vice-Presidente defende a recuperação da bacia, como um todo -
o rio Verde Grande, por exemplo, era um dos principais do Norte de 
Minas e, hoje, está irremediavelmente morto -; a despoluição das 
águas do São Francisco, livrando-o do esgoto sanitário doméstico e 
industrial ; a limpeza de sua calha, pois vem ocorrendo um processo 
de assoreamento do rio, um dos seus graves problemas; e o 
reflorestamento ciliar de suas margens. 

Nessa reunião, na cidade de Pirapora, certamente estarão presentes 
a Deputada Ana Maria, autora do requerimento, o Deputado 
Wanderley Ávila e vários outros. Procuraremos fazer coro com as 
palavras, atitudes e opiniões de nosso Vice-Presidente. proporemos a 
criação de uma frente de defesa da bacia, da nascente e do percurso 
do São Francisco em Minas Gerais e tentaremos levar nossas 
posições ao Presidente Lula. É muito importante levar as águas aos 
brasileiros do Nordeste, ou seja, fazer a transposição, mas é 
fundamental preservarmos as águas em Minas Gerais, pois 80% da 
bacia do São Francisco é composta aqui no Estado. 

Precisamos defender ações menores no combate à seca e, neste 
particular, faço um apelo ao Governador Aécio Neves, que viaja hoje 
para a Europa - viagem importante para o encontro com empresários 
de grupos fortes economicamente do Velho Continente. Na sua volta , 
queremos reunir a bancada do Norte de Minas com S. Exa. o 
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Governador e dele cobrar medidas definitivas e objetivas de 
combate à seca. 

... 9 ... 

Já temos nove meses de Governo, nove meses de compromissos e 
promessas e nove meses em que o povo norte-mineiro, já não 
agüentando, cobra ações do Estado. Não quero abrir dissidência na 
base de sustentação do Governo, pois nosso partido acreditou em 
Aécio, por ele lutou e dele fez Governador, mas gostaríamos que uma 
posição clara e objetiva fosse tomada, porque, depois de sete meses 
de seca e sofrimento, uma ação concreta deve ser desencadeada em 
favor do Norte de Minas, para combater os efeitos da seca que tem 
assolado nossa reg1ao e matado nosso povo de sede e, 
principalmente, de desilusão. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Laudelino Augusto. 
O Deputado Laudelino Augusto - Mineiras, mineiros, Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, cidadãos e cidadãs que nos acompanham 
nas galerias e pela TV Assembléia, no final de agosto, tivemos, em 
São Lourenço, no Sul de Minas, uma audiência pública sobre a 
exploração das águas minerais. Essa foi a segunda audiência sobre o 
tema promovida pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais, e nela ouvimos a divulgação do relatório do Departamento 
Nacional de Produção Mineral- DNPM -,uma vez que a água mineral 
é considerada como recurso mineral, e não, hídrico. 

O DNPM estabeleceu, como um dos resultados, um prazo de 60 
dias para que a Nestlé apresente o novo plano de aproveitamento 
econômico da fonte Primavera, onde há mais problemas, e fez uma 
recomendação para que não continue a desmineralização da água. A 
água, que leva centenas e até milhões de anos para se mineralizar, 
estava sendo desmineralizada. Ontem estivemos com o Vereador 
Cássio e outras pessoas de São Lourenço na Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e na FEAM , ocasião em que conseguimos que fosse 
tirado da pauta do Conselho de Política Ambiental - COPAM - o 
pedido de licenciamento para a continuação da exploração e 
desmineralização da água de São Lourenço. 

Estou dizendo isso para introduzir o assunto referente à criação da 
Frente Parlamentar de Defesa e Preservação das Águas. Como o 
Deputado Carlos Pimenta falou há pouco, temos que defender as 
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nascentes, o rio São Francisco, as bacias dos nossos rios e a água 
como um todo. Os Srs. Deputados e Sras. Deputadas já receberam 
em seus gabinetes o nosso manifesto, argumentando e motivando, 
contendo alguns princípios necessários para a criação dessa Frente. 

Lerei um trecho do manifesto, para que todos tomem conhecimento. 
(- Lê:) 

"A água está sendo ameaçada, e, com ela, toda a vida do planeta. 
Diante disso, as organizações de todo o mundo levantam-se, 
buscando colocar em prática ações que viabilizem a preservação da 
quantidade e da qualidade da água. A solução passa pela 
conscientização dos povos, pela conquista democrática de direitos e 
pela atitude positiva de decisões políticas. Daí, a importância de se 
criar a Frente Parlamentar de Defesa e Preservação das Águas. A 
ONU declarou o ano de 2003 como o Ano Internacional da Água 
Doce, chamando a atenção do mundo todo para esse problema que 
tende a se agravar. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil -
CNBB -, juntamente com outras igrejas cristãs, elegeu o tema 
Fraternidade e Água para a Campanha da Fraternidade de 2004." 
Será uma grande oportunidade para a conscientização do povo com 
relação ao uso racional da água, a fim de preservarmos a sua 
quantidade e qualidade. O planeta Terra é composto por 70% de 
água, sendo que apenas 1% é doce, podendo ser usada pelo ser 
humano. 

Estima-se haver muito desperdício de água. Em São Paulo, 10.000 
litros de água tratada são desperdiçados por segundo, enquanto mais 
de 1 bilhão de pessoas, de acordo com dados da UNESCO, passam 
sede ou morrem em conseqüência direta ou indireta da falta de água 
potável ou por doenças originadas pela sua contaminação. 

"Já está passando da hora de encararmos, com a devida coragem e 
disposição, esse problema. A responsabilidade é de toda a sociedade 
e de todos os governantes e parlamentares. Urge que destinemos o 
nosso empenho político, social e educacional a um esforço para se 
criarem políticas públicas e privadas de preservação, de 
conscientização das comunidades, de racionamento e de 
reconhecimento das bacias hidrográficas, dos aqüíferos, dos lençóis 
freáticos, dos mangues, das estâncias hidrominerais, com o resgate 
do valor terapêutico das águas minerais e a revalorização da 

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



496 
crenoterapia." Quando era criança e morava na minha terra natal, 
Caxambu, muitos turistas visitavam a cidade para fazer tratamento 
com água. A crenoterapia constava do currículo das escolas de 
medicina. "Temos de resgatar esse valor, com tendência a melhorar 
as estações de águas e todo ambiente que tenha a água como 
elemento predominante, ou seja, como patrimônio inalienável de toda 
nação. Temos de valorizar toda manifestação de cunho ambientalista 
como um movimento em defesa da vida, para que possamos 
preservar a nós mesmos e nos engajar, de forma inadiável, na luta 
pela perpetuação das espécies e pela conservação da Terra. 

Esta Frente Parlamentar de Defesa e Preservação das Águas,. que 
se pretende um fórum permanente de debates sobre todos os temas 
relacionados com seus princípios de atuação, nascida em Minas 
Gerais, certamente atingirá a sensibilidade e a capacidade de 
renovação de cada ser humano em todo o Brasil e, quiçá, no mundo, 
para que façamos das águas uma bandeira que se ergue em prol da 
vida. Imbuídos desses propósitos, nós, infra-assinados, instituímos 
esta Frente Parlamentar de Defesa e Preservação das Águas, que 
buscará abranger todos os setores da sociedade, por meio de seus 
legítimos representantes, nas Casas Legislativas de todo o País: 
Câmaras Municipais, Assembléias Legislativas Estaduais, Câmara 
dos Deputados e Senado Federal. 

Como eixos estruturantes das ações a serem implementadas, 
estabelecemos os seguintes princípios: defender, veementemente, as 
águas, que constituem um bem público, patrimônio inalienável de 
todos os seres vivos; impedir que sofram quaisquer danos, recursos 
limitados que são no aspecto qualitativo e quantitativo: nascentes, 
fontes, lençóis freáticos , bacias hidrográficas, rios, lagoas, estâncias 
hidrominerais, mananciais, aqüíferos, mares e oceanos; preservar, 
necessariamente, todos os elementos a eles ligados que, de alguma 
forma, impliquem na sua preservação, como as matas ciliares e de 
topos e os mangues, entre outros; lutar, de forma permanente, pela 
não-privatização dos recursos hídricos e pelo acesso incondicional a 
eles de toda a população, preparada para sua utilização racional , 
comedida, consciente e baseada em preceitos ecológicos de 
preservação; implementar e apoiar, em parceria com a sociedade civil 
organizada, programas de conscientização popular, empresarial e 
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corporativa, que se transformarão em ferramentas eficientes na 
eliminação do desperdício e da contaminação, em qualquer de suas 
formas, da água de que dispomos, objetivando a manutenção de sua 
quantidade e qualidade; atuar, de forma compartilhada, coesa e 
integrada, com entidades, fundações, organizações não 
governamentais, profissionais especializados e com a sociedade 
como um todo, na busca de soluções e alternativas que visem à 
preservação de todo recurso hídrico existente e na realização de 
estudos que possibilitem fomentar sua renovação e chegar à 
substituição do recurso hídrico em vários processos, evitando a sua 
extinção; exercer, juntamente com os ôrgãos governamentais 
competentes, além das organizações da sociedade civil , o papel de 
fiscalizadores das questões ambientais, buscando a intermediação de 
conflitos, acompanhando a apuração de crimes contra o meio 
ambiente, pleiteando a prevenção de acidentes e estimulando 
Governos e iniciativa privada a investirem em gestões socialmente 
responsáveis e conscientes, combinadas com o manejo adequado dos 
recursos hídricos. 

Com isso, vislumbramos a preservação do mais importante bem 
natural de que a humanidade dispõe e que se tornou alvo de 
exploração desmedida, irracional e de cunho excessivamente 
comercial que combateremos, construindo sua perenização." 
Assinamos este documento em São Lourenço, no dia 22/8/2003. Os 
Deputados e Vereadores presentes também assinaram. 
Primeiramente, assinou a Deputada Maria José Haueisen, Presidente 
da Comissão de Meio Ambiente. Depois, assinaram o Deputado 
Federal Odair José da Cunha, o Vereador Cássio Mendes, de São 
Lourenço, o Deputado Márcio Passos, da Comissão de Meio 
Ambiente, e vários outros Vereadores. Alguns Deputados da nossa 
bancada também já assinaram. Outros Deputados já estão me 
procurando para assinar também. Todos já têm o texto em seu 
gabinete e buscaremos a adesão dos Deputados e Deputadas. 
Queremos preservar esse bem natural, sem o qual não 
conseguiremos preservar a vida na Terra. 

Estive representando a Assembléia na cidade de ltajubá, na 
abertura da Feira Regional , Industrial, Empresarial e de Turismo, que 
foi um sucesso, promovida pela Associação Comercial , Empresarial e 
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Industrial de ltajubá e região. Ela contou com vários expositores, e 
mostrou o potencial do Sul de Minas, que tem contribuído muito para o 
crescimento do Estado e do Brasil. Tivemos a presença de outros 
Deputados, como Dalmo Ribeiro Silva e Dimas Fabiano, que deram 
apoio com suas presenças. Depois, traremos o resultado dessa feira . 

No domingo passado, dia 7 de setembro, dia da Independência do 
Brasil , independência que sempre colocamos entre aspas, também se 
realizou , em todo o País, o Grito dos Excluídos. Sabemos que o 
"Independência ou Morte", o Grito do lpiranga, na verdade, não 
aconteceu ainda. Existem processos para que haja essa libertação, de 
fato . para que haja a independência e a vida que todos queremos. 

Em todo o Brasil , pessoas excluídas da sociedade, juntamente com 
aqueles que com elas se solidarizam, reuniram-se para o grande grito, 
querendo fazer uma contraposição ao Grito do lpiranga. Isso para 
dizer que nosso povo tem dignidade, tem direitos. 

Queremos acabar com o atual sistema, mudar mesmo. Ele já se 
mostrou falido, não distribui renda. Pelo contrário, é concentrador, 
gera miséria, violência e fome. Estamos falando da exclusão do 
mínimo necessário à vida e da garantia dos direitos fundamentais e 
básicos. 

Em nome desses excluídos, reunimo-nos em vários lugares e, desta 
tribuna, representando o povo que nos elegeu, queremos falar desse 
grito, contraposição ao Grito do lpiranga. Na verdade, houve uma 
independência apenas administrativa de Portugal, jurídica talvez, mas 
continuamos com outras dependências, como a do capital 
internacional e tantas outras, até mesmo ideológicas, pelos meios de 
comunicação que mantêm nosso povo dependente. 

Faço eco ao grito dos excluídos do Brasil , comprometendo-me, mais 
uma vez, a lutar para que todos tenham garantidos seus direitos, 
principalmente o da vida. 

Muito obrigado. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado lrani Barbosa. 
O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, algumas 

notícias vêm nos chamando atenção há alguns dias. Uma delas 
gostaria que fosse esclarecida por V. Exa., como questão de ordem: 
quantos processos administrativos foram abertos nesta Casa para 
excluir os fantasmas que não vêm trabalhar? Recebem e não vêm 
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trabalhar, a qualquer título. Acho que há um momento em que a 
casa deve ser depurada. 

Embora seja depurada naturalmente, já deveria ter sido aberto 
processo administrativo para haver limpeza moral. Gostaria que V. 
Exa. explicasse porque ainda não o fez. 

Há placa no Plenário que faz alusão aos membros que promulgaram 
a Constituição de 1989. Dos 77 Deputados que a promulgaram, 
restam: Deputados Sebastião Helvécio e Antônio Genaro, presentes 
no Plenário, Maria José Haueisen, Elmiro Nascimento, que ocupa 
temporariamente uma vaga nesta Casa, Agostinho Patrús, que ocupa 
a Secretaria de Obras, e eu. Em menos de 15 anos, esta Casa perdeu 
71 dos representantes que promulgaram a Constituição de 1989, seja 
por corrupção, incompetência, exclusão do próprio povo, imaturidade, 
irresponsabilidade ou idiotice. 

No TRT, Palácio da Procuradoria da Justiça, em outras palavras, 
palácio da corrupção, isso não aconteceu. Reportagem publicada diz 
que Promotor conta tempo. Há alguns que trabalharam no armazém 
do papai, dos 1 O aos 18 anos de idade. Conta tempo de serviço para 
efeito de aposentadoria, qüinqüênio, biênio, triênio, quadriênio e por aí 
vai . Isso nos deixa estarrecidos, pois, às vezes, é compartilhado por 
alguns Poderes. 

Os Projetos de Lei n°s 1 .006 a 1 .008/2003 chegaram às minhas 
mãos. Visam a adequar e a regulamentar o art. 121 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Estadual , 
com redação dada pela Emenda à Constituição no 57, de 15/7/2003, 
que se refere ao apostilamento. Esta Casa acompanha o que o 
Executivo determinou. Votamos para que fosse cumprido pelo 
Executivo. 

Estes são os três "projetinhos": o 1 .006/2003, dos servidores do 
Tribunal de Contas; o 1 .007/2003, dos servidores do Poder Judiciário; 
e o 1 .008/2003, dos servidores do Ministério Público. Sr. Presidente, a 
cara-de-pau desse povo é tanta, que até a redação dos três projetos é 
idêntica. Esses são os Poderes moralizadores do nosso Estado. 
Imagine aqueles que o corrompem. 

Pretendem o seguinte: quem está no cargo continuará recebendo o 
mesmo valor, independente do tempo que o esteja ocupando, seja de 
favor ou não. Não quero ter o desprazer de ocupar esta tribuna - já 
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que sou um dos remanescentes que promulgaram a Constituição 
do Estado - para chamar de safado o parlamentar que votar a favor 
dessa imundície, dessa imoralidade, promovida por Juízes, 
Promotores e pelo Tribunal de Contas. Isso é uma vergonha que se 
assaca contra esta Casa. Não posso aceitar que o Tribunal de Justiça 
envie uma canalhice como essa para este Poder. Safado será o 
Deputado que votar a favor dessa imundície, porque um projeto de lei 
tem de acompanhar o que é de todos. Se a lei e o poder emanam do 
povo, precisamos respeitá-lo. 

Os Poderes precisam ser depurados. Nesta Casa só restam seis 
parlamentares entre os que foram eleitos há 15 anos. O Tribunal de 
Justiça mantém os mesmos membros concursados ou não. São feitas 
sabatinas corruptas, a fim de colocar apaniguados nos cargos de Juiz, 
de concursados, etc. Isso também acontece no Ministério Público. Um 
Poder que gasta 96°o do seu orçamento com salário não pode ser 
decente. 

Peço, Sr. Presidente, o direito de voltar à tribuna e chamar de 
safado o Deputado que votar a favor desse projeto imoral, 
apresentado em conluio pelos três que se julgam Poderes neste 
Estado: o Tribunal de Contas, órgão auxiliar desta Assembléia; o 
ministério da corrupção. situado na esquina, que é o Ministério 
Público; e o Tribunal de Justiça, que tem sua parcela de podridão em 
alguns Desembargadores e Juízes. Muitos são competentes e 
honrados, mas existe meia dúzia de bandidos de toga inseridos nesse 
Poder que têm coragem de nos enviar uma imundície dessa. Perdoe-
me, Sr. Presidente, por tirar a tranqüilidade desta Casa, mas não 
posso admitir tamanha imoralidade vinda de três Poderes. Muito 
obrigado. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
18 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. 
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Comunicação da Presidência 

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, 
nos termos da Decisão Normativa da Presidência no 9, os 
Requerimentos n°s 1 .339 e 1 .340/2003, da Comissão de Segurança 
Pública, 1 .341 a 1.343/2003, da Comissão de Saúde, e 1 .344/2003, 
da Comissão de Transporte. 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 pelos Deputados Alberto 
Pinto Coelho - indicando o Deputado José Henrique para atuar corno 
Vice-Líder do Governo, em substituição ao Deputado Bonifácio 
Mourão (Ciente. Publique-se. Cópia às Comissões e às Lideranças.) ; 
Ricardo Duarte - informando de sua renúncia como membro suplente 
da Comissão de Direitos Humanos (Ciente. Publique-se. Cópia às 
Comissões.); e Rogério Correia - indicando a Deputada Marília 
Campos para membro suplente da Comissão de Direitos Humanos, na 
vaga do Deputado Ricardo Duarte (Ciente. Designo. Às Comissões e 
Cópia às Lideranças.) . 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, antes de iniciada a 

votação dos requerimentos numerados, apresentei seis requerimentos 
referentes à solicitação de projetos de lei para tramitação em 2° turno 
em comissões que julgo importantes, porque as matérias não foram 
designadas a elas. 

Solicito a V. Exa. que os coloque em votação ainda hoje. 
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que seus 

requerimentos serão apreciados no momento oportuno. 
Despacho de Requerimentos 

- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso VIl do art. 
232, c/c art. 140, do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva (3) solicitando que os Projetos de Lei n°s 605, 665 
e 674/2003 sejam encaminhados às comissões seguintes a que foram 
distribuídos, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para 
emitir seu parecer, e Paulo Piau solicitando que o Projeto de Lei n° 
271 /2003 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, 
uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu 
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parecer. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente A Presidência vai suspender a reun1ao por 1 O 

minutos para prestar esclarecimentos ao Deputado Rogério Correia 
sobre a apreciação dos requerimentos de sua autoria. 

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

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ricardo Duarte em 

que solicita que seja encaminhada ao Conselho Nacional de Saúde 
solicitação de cópia dos pareceres de autorização para criação de 
cursos de Medicina, para serem analisados pelas Comissões de 
Saúde e de Educação desta Casa, nestas instituições: Faculdade de 
Medicina do Vale do Aço, de Caratinga, pertencente a UNIVAÇO; 
Universidade Presidente Antônio Carlos - UNIPAC -, de Juiz de Fora; 
Universidade de Alfenas - UNIFENAS -, em Belo Horizonte; 
Universidade de Uberaba; Universidade de Três Corações, em Belo 
Horizonte. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento do Deputado Rogério Correia solicitando que o 
Projeto de Lei no 8/2003 seja distribuído, em 2° turno, à Comissão de 
Justiça. Em votação, o requerimento. Os Deputados que aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado Rogério Correia solicitando que o 
Projeto de Lei no 889/2003 seja distribuído, em 2° turno, à Comissão 
de Justiça. Em votação, o requerimento. Os Deputados que aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado Rogério Correia solicitando que o 
Projeto de Lei n° 1.004/2003 seja distribuído, em 2° turno, à Comissão 
de Justiça. Em votação, o requerimento. Os Deputados que aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento no 905/2003, da Comissão do Trabalho, solicitando ao 
Presidente da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas 
Gerais - UTRAMIG - o envio a esta Casa do balanço da referida 
fundação referente ao ano de 2002. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento na forma do Substitutivo no 1 , que 
apresenta. Em votação, o Substitutivo no 1. Os Deputados que o 
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Fica, portanto, aprovado o Requerimento no 905/2003 na forma do 
Substitutivo n° 1. Oficie-se. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 a Fase, a 

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

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, passamos para a 2a 

Fase e há um veto em discussão, que é uma matéria importante. 
Como é necessária a presença de 39 Deputados para votá-lo, solicito 
a V. Exa. que faça a chamada para recomposição de quórum. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
recomposição do quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Rogério Correia) - (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 9 Deputados. Não há 

quórum para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para as reuniões extraordinárias de logo mais, às 20 
horas, e de amanhã, dia 11 , às 9 horas, nos termos dos editais de 
convocação, bem como para a reunião ordinária também de amanhã, 
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 3a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS 
HUMANOS E DE SEGURANÇA PÚBLICA, EM 21 /8/2003 

Às 9h15min, comparecem no Clube Casa de Campo no Município 
de Coronel Fabriciano os Deputados Mauro Lobo, Roberto Ramos e 
Célio Moreira, membros da Comissão de Direitos Humanos; Sargento 
Rodrigues, Célio Moreira e Chico Simões (substituindo este ao 
Deputado Rogério Correia, por indicação da Liderança do PT), 
membros da Comissão de Segurança Pública. Está presente, 
também, o Deputado Leonardo Quintão. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião 
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Leonardo 
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Quintão, dispensa a leitura da ata da reun1ao 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 
questões relacionadas com a segurança pública, bem como com a 
precariedade da cadeia do Município de Coronel Fabriciano. 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 Chico Simões em que solicita seja 
marcada audiência com o Secretário de Defesa Social para discutir o 
problema da cadeia pública de Coronel Fabriciano com a presença 
dos Deputados, membros das Comissões de Direitos Humanos e de 
Segurança Pública, do Prefeito Municipal e de um representante da 
Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Coronel 
Fabriciano. A Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os 
convidados e registra a presença dos Srs. Paulo Almir Antunes, 
Prefeito Municipal de Coronel Fabriciano; Vereador Hudson Roberto 
Uno, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara 
Municipal de Coronel Fabriciano; Herman Lott, Promotor de Justiça. 
representando a Sra. Ana Letfcia Martins de Souza da Comarca de 
Coronel Fabriciano; Adão dos Anjos, Diretor da Penitenciária Dênio 
Moreira, de lpaba, representando o Sr. Agílio Monteiro Filho, 
Subsecretário de Administração Penitenciária da Secretaria de Estado 
de Defesa Social ; Paulo César Assumpção Dettogne, Delegado 
Regional de Polícia Civil de lpatinga; Ten.-Cel. PM Sandro Afonso 
Teatini Selim de Sales, Comandante do 14° Batalhão de Polícia Militar 
do Município de lpatinga; e Marcelo Pereira da Silva, Juiz da Vara 
Criminal da Comarca de Coronel Fabriciano, os quais são convidados 
a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao 
Deputado Chico Simões, autor do requerimento que deu origem ao 
debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra 
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os 
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de setembro de 2003. 
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Durval Ângelo, Presidente. 

ATA DA 11 a REUNIÂO ORDINÁRIA DA COMISSÂO DE REDAÇÂO, 
EM 27/8/2003 

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Maria Olívia, Djalma Diniz, Doutor Ronaldo e Laudelino Augusto, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental , a 
Presidente, Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e -votar 
pareceres sobre proposições em fase de redação final. O Presidente 
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais 
designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei no 33/2003 
(Deputado Djalma Diniz) ; Projeto de Lei n° 1 05/2003 (Deputado 
Doutor Ronaldo) e Projeto de Lei no 466/2003 (Deputado Laudelino 
Augusto). Passa-se à 18 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, 
cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de 
Lei nos 33/2003 (relator: Deputado Djalma Diniz) e o Projeto de Lei no 
105/2003 (relator: Deputado Doutor Ronaldo). Passa-se à 2a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é 
aprovado o parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 466/2003 
(relator: Deputado Laudelino Augusto). Cumprida a finalidade da 
reunião , a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Laudelino Augusto- Djalma Diniz. 

ATA DA 15a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, EM 3/9/2003 

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Gilberto Abramo, Cecília Ferramenta e Zé Maia, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, 
Deputado Glberto Abramo, declara aberta a reunião e, em virtude da 
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aprovação de requerimento da Deputada Cecília Ferramenta, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria 
constante na pauta. Passa-se à 23 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um 
por sua vez, são aprovados em turno único os Requerimentos n°s 
1.042/2003, do Deputado Márcio Passos, e 1.242 e 1.243/2003 do 
Deputado Zé Maia. 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, 1 O de setembro de 2003. 
Paulo Cesar. Presidente - Olinto Godinho - João Bittar. 
ATA DA 1a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

TRANSPORTE DE AUTÓMOVEIS, EM 3/9/2003 
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Sebastião Helvécio, lrani Barbosa e Laudelino Augusto, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Sebastião Helvécio, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado lrani Barbosa, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina à discussão e votação de 
proposições da Comissão. Com a palavra, o Deputado lrani Barbosa 
presta alguns esclarecimentos a respeito do tema objeto desta 
Comissão, entrega documentos à Presidência e apresenta 
requerimento no qual solicita sejam ouvidos o advogado Délio 
Malheiros, consultor desta Casa. e um especialista em Legislação 
Tributária. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O 
Presidente esclarece que o inteiro teor desta reunião consta nas notas 
taquigráficas . Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de setembro de 2003. 
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Sebastião Helvécio, Presidente - Laudelino Augusto - Marília 

Campos - lrani Barbosa. 
ATA DA 18 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À 
PROPOSIÇÃO DE LEI N° 15.582 , EM 3/9/2003 

Às 15h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Paulo Cesar, Bonifácio Mourão e Alberto Pinto Coelho (substituindo 
este ao Deputado Paulo Piau, por indicação da Liderança do PP) , 
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 Bonifácio Mourão, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o Parecer 
sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.582 e passa a palavra 
ao relator, Deputado Bonifácio Mourão, para que faça sua leitura. 
Após discussão e votação, o parecer, pela manutenção do veto, é 
aprovado. A Presidência suspende a reunião por 5 minutos, para 
elaboração da ata da reunião, e, ao reabrir os trabalhos, dispensa, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bonifácio Mourão, 
a leitura da ata, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. Cumprida a finalidade da 
Comissão, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2003. 
Paulo Cesar, Presidente - Bonifácio Mourão - Alberto Pinto Coelho. 

ATA DA 28 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 4/9/2003 

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Doutor Viana, Antônio Júlio (substituindo este ao Deputado Gilberto 
Abramo, por indicação da Liderança do PMDB) e Paulo Cesar 
(substituindo o Deputado Alencar da Silveira Jr., por indicação da 
Liderança do PDT) , 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 Antônio Júlio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
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presentes. A Presidência informa que a reun1ao se destina a 
debater, durante a XXIII Festa Estadual do Frango e da 111 Festa do 
Suíno de Pará de Minas, os seguintes assuntos: liberação do 
aproveitamento do crédito de ICMS para pessoas físicas, a redução 
da alíquota de ICMS para ovos industrializados e embalagem para 
ovos e a paridade de taxas ambientais com os outros Estados. A 
Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os convidados, que 
discorrerão sobre o assunto em pauta. Registra-se a presença dos 
Srs. Inácio Franco, Prefeito Municipal de Pará de Minas; Inácio Genon 
Diniz, Presidente do Sindicato Rural de Pará de Minas; Gladston 
Almeida Bartolozzi. Superintendente Regional da Fazenda em 
Divinópolis; Augusto Henrique Horta, Diretor de Padrões e Normas da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável; Tarcísio Franco do Amaral , Presidente da Associação 
dos Avicultores de Minas Gerais; João Bosco de Abreu , Presidente da 
Associação dos Suinocultores de Minas Gerais, e Elma Barbosa de 
Araújo, Chefe de Gabinete do Deputado Federal Eduardo Barbosa, os 
quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede 
a palavra ao Deputado Antônio Júlio, autor do requerimento que deu 
origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa 
a palavra ao Deputados Paulo César e aos convidados, para que 
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla 
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. É aprovado 
requerimento dos Deputados Antônio Júlio, Doutor Viana e Paulo 
Cesar solicitando seja formada uma comissão representativa da 
Comissão para uma visita ao Secretário da Agricultura para debater, 
em conjunto com as Secretarias da Fazenda, de Desenvolvimento 
Econômico e da Indústria e Comércio, as questões pertinentes à 
redução de alíquotas de impostos para os setores da agropecuária e 
da agroindústria de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2003. 
Doutor Viana, Presidente - Padre João - Paulo Piau - Luiz Humberto 

Carneiro. 
ATA DA 28 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE 
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CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 9/9/2003 

Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Bonifácio Mourão, Ermano Batista, Durval Ângelo, Leonídio Bouças e 
Gustavo Valadares. Estão presentes, também, os Deputados Mauro 
Lobo. Jayro Lessa e Sebastião Helvécio. Havendo número regimental , 
o Presidente "ad hoc", Deputado Ermano Batista, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Gustavo Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o 
Presidente e o Vice-Presidente e a estabelecer dia e horário das 
reuniões ordinárias desta Comissão. A seguir, determina a distribuição 
das cédulas de votação e convida a atuar como escrutinador o 
Deputado Gustavo Valadares. Recolhidas as cédulas e apurados os 
votos, é eleito para Presidente o Deputado Bonifácio Mourão e para 
Vice-Presidente o Deputado Gilberto Abramo. Em seguida, o 
Deputado Ermano Batista empossa o Presidente eleito, Deputado 
Bonifácio Mourão, a quem passa a direção dos trabalhos. Assumindo 
a Presidência, o Deputado Bonifácio Mourão agradece a confiança 
nele depositada e sugere que as reuniões da Comissão sejam 
realizadas às quintas-feiras, às 9h30min, proposta que é aceita pelos 
demais membros da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2003. 
Bonfifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças - Gilberto Abramo -

Leonardo Moreira - Ermano Batista. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 10/9/2003, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. 
Wanderley Alvarenga Bastos, ocorrido em 5/9/2003, em Belo 
Horizonte. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Paulo Piau, notificando o falecimento do Sr. Eugênio 
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Mendonça Ribeiro, ocorrido em 8/9/2003, em Uberlândia. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento da Sra. Maria 
de Lourdes Souza Resende, ocorrido em 8/9/2003, em Divinópolis. (-
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 Município de Tombos pelo aniversário de 

sua emancipação político-administrativa, ocorrido em 7/9/2003 
(Requerimento n° 1.042/2003, do Deputado Márcio Passos); 

de congratulações com o Sr. Jarbas Soares Júnior por sua posse 
como Presidente da Associação Brasileira do Ministério Público de 
Meio Ambiente (Requerimento no 1 .131 /2003, da Deputada Maria 
Olívia); 

de aplauso ao "Jornal da Cidade" pelos 44 anos de funcionamento 
em Minas Gerais (Requerimento no 1.140/2003, do Deputado Doutor 
Viana) ; 

de congratulações com o Município de Elói Mendes pelo 92° 
aniversário de sua emancipação político-administrativa (Requerimento 
n° 1.144/2003, do Deputado Laudelino Augusto) ; 

de congratulações com o Município de Caxambu pelo 102° 
aniversário de sua emancipação político-administrativa (Requerimento 
n° 1 .145/2003, do Deputado Laudelino Augusto); 

de congratulações com o Município de Brasópolis pelo 1 02° 
aniversário de sua emancipação político-administrativa (Requerimento 
n° 1 .146/2003, do Deputado Laudelino Augusto); 

de congratulações com o Município de Machado pelo 122° 
aniversário de sua emancipação político-administrativa (Requerimento 
no 1.147/2003, do Deputado Laudelino Augusto) ; 

de congratulações com a comunidade do Município de Varginha 
pelo transcurso do 92° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1 .148/2003, do Deputado Laudelino 
Augusto) ; 

de congratulações com a comunidade do Município de Silvianópolis 
pelo transcurso do 92° aniversário de sua emancipação político-
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administrativa (Requerimento no 1.149/2003, do Deputado 
Laudelino Augusto) ; 

de congratulações com a Sra. Heloisa Helena de Ruiz Combat por 
sua posse no cargo de Juíza do Tribunal de Alçada (Requerimento no 
1.152/2003, do Deputado Leonardo Moreira); 

de congratulações com o Sr. Danilo de Castro, Secretário de 
Governo, por seu desempenho à frente dessa Pasta (Requerimento no 
1.153/2003, do Deputado Leonardo Moreira); 

de congratulações com o Sr. Clésio Soares Andrade, Vice-
Governador do Estado, por seu desempenho no cargo (Requerimento 
no 1.154/2003, do Deputado Leonardo Moreira); 

de congratulações com o Governador do Estado pela transparência 
e pela competência com que vem conduzindo os trabalhos à frente do 
Executivo (Requerimento n° 1.155/2003, do Deputado Leonardo 
Moreira); 

de congratulações com o Juiz da 1 a Vara Criminal da Comarca de 
Juiz de Fora pela transparência e pela competência com que vem 
conduzindo os trabalhos no Judiciário juiz-forano (Requerimento no 
1.156/2003, do Deputado Leonardo Moreira); 

de pesar pelo falecimento do ex-Prefeito do Município de São 
Domingos do Prata, Francisco de Paula Carneiro de Moraes 
(Requerimento no 1.161/2003, do Deputado Mauri Torres) ; 

de congratulações com a comunidade do Município de Sacramento 
pelos 183 anos de sua emancipação político-administrativa 
(Requerimento no 1.162/2003, do Deputado Zé Maia); 

de congratulações com o Instituto Francisca de Souza Peixoto, de 
Cataguases, pelo lançamento da Revista "Chica" (Requerimento n° 
1 .17 4/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva) ; 

de congratulações com os munícipes de Jacutinga pelo transcurso 
do 1 02° aniversário de sua emancipação político-administrativa 
(Requerimento no 1.176/2003, do Deputado Laudelino Augusto) ; 

de congratulações com a comunidade do Município de Lambari pelo 
transcurso do 101 o aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1.177/2003, do Deputado Laudelino 
Augusto) ; 

de congratulações com a comunidade do Município de Campos 
Gerais pelo transcurso do 103° aniversário de sua emancipação 
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político-administrativa (Requerimento n° 1.178/2003, do Deputado 
Laudelino Augusto); 

de congratulações com a comunidade do Município de Carmo de 
Minas pelo transcurso do 102° aniversário de sua emancipação 
político-administrativa (Requerimento no 1.179/2003, do Deputado 
Laudelino Augusto); 

de congratulações com a comunidade do Município de Três 
Corações pelo transcurso do 119° aniversário de sua emancipação 
político-administrativa (Requerimento n° 1.180/2003, do Deputado 
Laudelino Augusto) ; 

de congratulações com a comunidade do Município de Bom 
Sucesso pelo transcurso do aniversário de sua emancipação político-
adminstrativa (Requerimento no 1.185/2003, do Deputado Arlen 
Santiago); 

de congratulações com a comunidade do Município de Francisco Sá 
pelo aniversano de emancipação político-administrativa 
(Requerimento no 1.186/2003, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com a comunidade do Município de Mato Verde 
pelo aniversano de emancipação político-administrativa 
(Requerimento n° 1.187/2003, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com os Juízes Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, 
Marcelo Adriano Menacho dos Anjos e Daniela de Freitas Marques 
pela posse no Tribunal de Justiça Militar do Estado (Requerimento no 
1.192/2003, do Deputado Doutor Ronaldo); 

de aplauso à Rede Globo Minas pela realização do Programa ''Terra 
de Minas", produzido pelas jornalistas Soraia Vasconcelos e Erica 
Toledo (Requerimento no 1.196/2003, do Deputado Paulo Cesar); 

de congratulações com a comunidade do Município de Manga pelo 
aniversário de emancipação político-administrativa (Requerimento no 
1.204/2003, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Desembargador Kelsen do Prado Carneiro 
por sua posse como membro do TRE-MG (Requerimento no 
1.208/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis de Minas Gerais pela passagem do Dia do Corretor de 
Imóveis (Requerimento no 1.211 /2003, do Deputado José Milton); 

de congratulações com o Sr. Gualberto de Mello, pelos 45 anos 
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de congratulações com os missionários passionistas por seus 50 
anos de atividades (Requerimento n° 1.217/2003, do Deputado Célio 
Moreira); 

de congratulações com o Cap. Sérgio Henrique Soares Fernandes 
por sua posse como Comandante da 58 Companhia da Polícia Militar 
Independente, em ltajubá (Requerimento n° 1.218/2003, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o ex-Comandante da 58 Companhia da 
Polícia Militar Independente, em ltajubá, pelos relevantes serviços 
prestados a essa corporação (Requerimento no 1 .219/2003, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, de 
Ritápolis, pelo recebimento do título de Santuário Diocesano da 
respectiva paróquia (Requerimento n° 1.220/2003, do Deputado 
Domingos Sávio); 

de aplauso à Delegacia Regional do Trabalho pela fiscalização feita 
na AÇOMINAS (Requerimento no 1.226/2003, da Deputada Marília 
Campos); 

de congratulações com a Rede Globo Minas por seus 35 anos de 
existência (Requerimento no 1.241 /2003, do Deputado Célio Moreira); 

de congratulações com a comunidade do Município de ltuiutaba pelo 
transcurso do 1 02° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1.242/2003, do Deputado Zé Maia); 

de congratulações com a comunidade do Município de Monte Alegre 
de Minas pelo transcurso do 132° aniversário de sua emancipação 
político-administrativa (Requerimento n° 1.243/2003, do Deputado Zé 
Maia); 

de aplauso à Associação Mineira de Defesa do Ambiente pelos 25 
anos de sua fundação (Requerimento n° 1 .245/2003, do Deputado 
Doutor Viana) ; 

de aplauso à Usina Coruripe Açúcar e Álcool pelos relevantes 
serviços em prol do desenvolvimento agroindustrial do Triângulo 
Mineiro (Requerimento no 1.280/2003, da Comissão de Política 
Agropecuária) ; 

de aplauso à Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, Reitera da UFMG, 
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pela extensão, em Montes Claros, dos cursos que menciona 
(Requerimento n° 1.297/2003, da Comissão de Política Agropecuária) . 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 13 DE SETEMBRO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 73a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 11 /9/2003 
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Questão de ordem - Correspondência: Ofício no 
4/2003, do Governador do Estado - Ofícios - 2a Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei 
Complementar no 40/2003 - Projetos de Lei nos 1 .053 a 1 .056/2003 - .· 
Requerimentos n°s 1.345 a 1.364/2003- Requerimentos da Comissão 
de Direitos Humanos, da Deputada Marília Campos e do Deputado 
Rogério Correia (3) - Comunicações: Comunicações da Bancada do 
PFL e do Deputado Wanderley Ávila (2) - Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Sidinho do Ferrotaco, Marília Campos, 
Durval Ângelo, Antônio Genaro, Maria Tereza Lara; questão de 
ordem; homenagem póstuma; discursos das Deputadas Maria Tereza · 
Lara e Maria José Haueisen e do Deputado Carlos Pimenta - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de Inscrições - Designação de 
Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição no 56/2003 - Comunicação da Presidência -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos do Deputado Rogério 
Correia (3) ; indeferimento - Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro; 
deferimento; discurso do Deputado lrani Barbosa - Requerimento do 
Deputado Carlos Pimenta; deferimento; discurso do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva - Registro de presença- Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres- Rêmolo Aloise- Dilzon Melo- Antônio Andrade- Luiz 

Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. - Ana 
Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio 
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor 
Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano 
Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo 
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Valadares - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô 
Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino 
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico- Luiz Humberto Carneiro- Maria José Haueisen- Maria 
Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Neider 
Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sebastião 
Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley 
Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Às 14h11 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. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

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

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

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Hoje, em reunião extraordinária 
realizada pela manhã, por solicitação do Presidente, Deputado Mauri 
Torres, estava presidindo os trabalhos da reunião. Lamentavelmente, 
ocorreu um incidente provocado pelo Deputado lrani Barbosa em 
aparte ao Deputado Rogério Correia, que estava discutindo o veto 
constante na pauta. Fui interpelado pelo Deputado Chico Simões para 
que, na qualidade de Presidente da Comissão de Ética e Decoro 
Parlamentar, tomasse alguma providência compatível com o caso. Em 
decorrência da honra e da responsabilidade na condução dos 
trabalhos nesta Casa na parte da manhã, preferi proferir a minha 
posição agora, como Presidente da Comissão de Ética e Decoro 
Parlamentar, indicado por esta Casa. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, lamentavelmente, esta Casa tem 
sido palco. por parte de alguns Deputados, particularmente do 
Deputado I rani Barbosa, de vários questionamentos ofensivos à 
dignidade e à honra dos parlamentares, totalmente incompatíveis com 
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a ética e com o decoro parlamentar. De acordo com o nosso 
Código de Ética, tendo em vista o juramento que fizemos quando 
assumimos nosso mandato e na condição de Presidente da Comissão 
de Ética e Decoro Parlamentar, comunico a V. Exa. e a todos os pares 
que determinei, de ofício, porque tomei conhecimento do que 
aconteceu na manhã de hoje, a convocação de uma reunião 
extraordinária na terça-feira, às 14 horas, para apurar os incidentes 
ocorridos nesta Casa. Não podemos compactuar com esse fato , 
porque este templo é sagrado e pertence ao povo mineiro. Aqui temos 
de nos impor pelo respeito, pela ética, pelo decoro e pela urbanidade, 
principalmente em se tratando de colegas. Não podemos deixar que 
aconteçam fatos lamentáveis dessa natureza. A Comissão de Ética e 
Decoro Parlamentar já está convocada extraordinariamente. De ofício, 
apresentaremos a representação para apurar as denúncias 
apresentadas pelo Deputado lrani Barbosa. Não podemos nos prestar 
a essas discussões na condição de Deputados. Trata-se de ofensas 
gratuitas. Não podemos permitir que o povo mineiro assista a tais 
gracejos neste Plenário. 

Diante do exposto, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar 
apurará as responsabilidades. Conhecemos muito bem o art. 2° e o 
art. 4°, que estipulam de advertência a perda de mandato. 

Não mediremos esforços, pois temos obrigação de zelar pela fiel 
observância dos preceitos regimentais, principalmente nesta Casa, 
onde a ética e o decoro haverão de prevalecer sempre. Temos de 
respeitar, acima de tudo, a dignidade de nosso povo. Tenha certeza, 
Sr. Presidente, de que a Comissão de Ética, em nenhum momento 
falhará. De ofício, instalamos essa providência para apuração rigorosa 
dos fatos ocorridos hoje. Os Deputados da Comissão de Ética e 
Decoro Parlamentar já estão cientes de que temos de acompanhar de 
perto, com nossa assessoria, a representação e eventual punição. O 
que queremos é simplesmente preservar essa integridade, 
honestidade e honorabilidade de cada Deputado que aqui vem cultuar 
sua inteligência, trabalho e dedicação a Minas Gerais. Por isso, o 
parlamento mineiro precisa de respeito. Não podemos compartilhar 
com essas atitudes que trazem conseqüências desagradáveis a nós, 
parlamentares, que estamos cumprindo nosso dever, firmes, 
respeitando a Constituição do Estado e nosso Código de Ética. 
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Obrigado. 

Correspondência 
- O Deputado Durval Ângelo, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
OFÍCIOS 

N° 4/2003, do Sr. Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado, 
comunicando sua ausência do País no período de 11 a 22/9/2003. 

Do Sr. Mário Heringer, Deputado Federal , prestando informações a 
respeito do Requerimento no 945/2003, da Deputada Vanessa Lucas. 

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Secretário de 
Planejamento e Gestão (4), prestando informações a respeito dos 
Requerimentos n°s 553/2003, da Comissão de Direitos Humanos; 
657/2003, do Deputado Célio Moreira; 969/2003, da Comissão de 
Educação; 981 /2003, da Comissão de Administração Pública; e 
889/2003, do Deputado Luiz Fernando Faria. 

Do Sr. Aracely de Paula, Secretário do Turismo, prestando 
informações a respeito do Requerimento no 898/2003, do Deputado 
Jayro Lessa. 

Dos Vereadores à Câmara Municipal de Frutal, manifestando apoio 
à candidatura do Deputado Federal Nárcio Rodrigues à Presidência 
do PSDB no Estado. 

Do Sr. Shelley de Souza Carneiro, Secretário Adjunto de Meio 
Ambiente, encaminhando, em atenção ao Requerimento no 507/2003, 
do Deputado Doutor Ronaldo, relatório técnico da FEAM sobre a 
implantação do cemitério municipal de Guaxupé. 

Da Sra. Maria Tereza de Fátima Barbosa, Secretária Executiva do 
Governador do Estado, informando, em atenção ao Requerimento no 
688/2003, do Deputado Doutor Viana, que o expediente foi 
encaminhado à Secretaria de Planejamento e Gestão. 

Do Sr. Francisco das Chagas Lopes da Cunha, substituto do 
Secretário de Apoio Rural e Cooperativismo, do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, comunicando a liberação dos 
recursos de convênio com a Cooperativa Agropecuária do Vale do 
Paracatu Ltda. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

De servidores do magistério estadual, de ltabira, solicitando apoio a 
fim de que sejam revistos os critérios de desconto do IPSEMG. (- À 
Comissão de Administração Pública.) 
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Do Sr. Francisco Pereira de Souza, solicitando apoio a fim de que 

seja regularizada a situação do imóvel onde reside , em Montes 
Claros. e encaminhando cópia de abaixo-assinado dirigido ao 
Presidente da República pelos moradores desse imóvel, que está 
sendo reivindicado pela PETROBRAS. (- À Comissão de Direitos 
Humanos.) 

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 COMPLEMENTAR No 40/2003 
Altera a Lei Complementar no 33, de 28 de junho de 1994, que 

dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1 o - Os dispositivos abaixo enumerados da Lei Complementar no 

33, de 28 de junho de 1994 passam a vigorar com as seguintes 
alterações: 

"Art. 13- ........ ... ......... ....... .. ... . 
11 - apreciar as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos 

Municipais e pelos Presidentes de Câmaras de Vereadores e sobre 
elas emitir parecer prévio no prazo de até cento e oitenta dias para os 
municípios que não sejam sede de Capital e que tenham menos de 
duzentos mil habitantes. 

Art . 41 - Os elementos que integram a tomada ou a prestação de 
contas serão fixados em instrução do Tribunal , observado o disposto 
nos arts. 53-B e 53-C desta lei. 

Art. 51 - ............ ... ..... . 
§ 7° - O parecer prévio sobre contas anuais do Governador do 

Estado será encaminhado pelo Tribunal de Contas à Assembléia 
Legislativa, a fim de que esta proceda ao julgamento das contas, 
adotando-se rito procedimental específico que assegure ao 
Governador do Estado ou ao ex-Governador do Estado responsável o 
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direito ao contraditório e à ampla defesa, em todas as etapas do 
processo de julgamento, na forma a ser definida no Regimento Interno 
da Assembléia Legislativa. 

Art. 53 - As contas anuais do Prefeito serão examinadas pelo 
Tribunal , que emitirá parecer prévio no prazo de 180 dias, no caso de 
municípios que não sejam sede de Capital e com população inferior a 
200 mil habitantes e no prazo de 60 dias em relação aos demais, na 
forma do Regimento Interno do Tribunal , observadas as disposições 
contidas nesta lei. 

§ 1 ° - Emitido o parecer prévio, o Tribunal o encaminhará à Câmara 
de Vereadores , no prazo máximo de trinta dias contados da data de 
sua emissão, para que o Legislativo Municipal proceda ao julgamento 
das contas, na forma do rito estabelecido nesta lei, sem prejuízo de 
outras disposições do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, 
que, observando o rito desta lei, venham a assegurar ao responsável 
o contraditório e a ampla defesa em todas as fases de julgamento. 

§ 2° - O disposto no "caput'' e no parágrafo anterior deste artigo 
também se aplica às contas do Presidente da Câmara Municipal, 
cabendo ao Tribunal emitir parecer prévio sobre elas, encaminhando 
cópia do parecer prévio a todos os membros da Mesa Diretora para 
ciência ao Plenário, a fim de que este proceda ao julgamento das 
contas do ordenador de despesa do Poder Legislativo Municipal. 

Art. 53-A - As contas serão apresentadas anualmente pelo Prefeito e 
pelo Presidente da Câmara ao Tribunal no prazo máximo de noventa 
dias após o encerramento do exercício financeiro, sob pena de multa 
prevista no art. 95 desta lei, sem prejuízo de determinação de 
suspensão das cotas de Fundo de Participação dos Municípios - FPM 
- a que faz jus o município inadimplente, por decisão da maioria 
absoluta dos Conselheiros com assento no Tribunal Pleno. 

Art. 53-B - As contas anuais consistem nos balanços gerais do 
município e nos respectivos balancetes mensais e serão 
acompanhadas do relatório concernente à execução da lei 
orçamentária anual , elaborado pelo órgão central do sistema de 
controle interno do Poder Executivo. 

§ 1 o - Se as contas não atenderem aos requisitos legais quanto à 
sua apresentação e composição, o Tribunal comunicará o fato. de 
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plano, à Câmara Municipal, para fins de direito, e, se o 
descumprimento ocorrer em relação às contas do Legislativo, 
comunicará à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de 
Contas para que esta dê ciência ao Plenário para as medidas 
cab1 veis. 

§ 2° - Na hipótese do parágrafo anterior, o prazo para 
pronunciamento do Tribunal ficará suspenso e voltará a fluir a partir do 
dia seguinte ao da regularização do processo. 

§ 3° - No exame das contas anuais do Prefeito e do Presidente da 
Câmara , sem prejuízo das demais disposições previstas nesta lei 
aplicáveis no que couber, será observado pelo Tribunal o disposto nos 
arts. 36, 38 e 52 desta lei. 

§ 4° - Ao opinar pela rejeição das contas, o parecer prévio deverá 
discriminar valores correspondentes a cada uma das despesas 
consideradas insanáveis, para fins de orientar o julgamento das 
contas pelo Legislativo. 

Art. 53-C - Os elementos de despesa e de gestão econômico-
financeira , tais como notas de empenho, notas fiscais, recibos e 
demais comprovantes legais, processos licitatórios, inventário 
patrimonial e outros que integram a execução orçamentária, 
financeira , contábil e patrimonial , inclusive prestações de contas de 
recursos financeiros de convênios celebrados entre municípios e 
órgãos estaduais, que constituam receita orçamentária, serão 
encaminhados em cópias para a Câmara Municipal na mesma data de 
entrega da prestação de contas anual a que se refere o art. 53-A. 

§ 1 o - O Presidente da Câmara e ordenado r das despesas do 
Legislativo encaminhará a documentação a que se refere o "caput" 
deste artigo, no mesmo prazo, à Comissão de Finanças, Orçamento e 
Tomada de Contas ou denominação equivalente, sob pena de ser 
promovida sua responsabilidade penal de acordo com a legislação 
penal em vigor. 

§ 2° - A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, ou 
denominação equivalente, sem prejuízo das inspeções "in loco" da 
equipe técnica do Tribunal de Contas nos órgãos dos Poderes 
Executivo e Legislativo, poderá proceder ao exame preliminar dos 
elementos de despesa que integram a prestação de contas, quanto 
aos aspectos de naturezas contábil , financeira, orçamentária, 
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operacional e patrimonial , devendo obrigatoriamente encaminhar 
relatórios ao Tribunal de Contas, para fins de anexação ao parecer 
prévio, na hipótese de serem detectadas irregulares insanáveis e atos 
que importam grave infração a norma legal, dano ao erário, desfalque, 
peculato, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

§ 3° - Em nenhuma hipótese, a Câmara Municipal poderá julgar a 
prestação de contas do Prefeito ou do Presidente da Câmara, antes 
da emissão do parecer prévio do Tribunal de Contas, sendo nulo de 
plano direito e de nenhuma eficácia o ato de julgamento antes da 
remessa à Câmara do parecer prévio. 

§ 4° - O parecer prévio será único sobre as contas anuais dos 
Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais, sendo vedado 
o fracionamento das contas em processos administrativos diversos, e 
englobará não só as análise sobre os balanços, mas também os 
demais elementos de despesa, notas de empenho, notas fiscais , 
recebidos e demais comprovantes legais, licitações, inventário 
patrimonial e outros, inclusive elementos de prestações de contas de 
recursos financeiros de convênios celebrados entre os municípios e 
órgãos estaduais, que constituam recursos orçamentários, mediante 
trabalho de apuração em inspeções "in loco" e ação integrada com os 
elementos de informação e apuração das Comissões de Finanças, 
Orçamento e Tomada de Contas de cada Casa Legislativa Municipal. 

§ 5° - O relator do processo de prestação de contas no Tribunal 
poderá determinar a suspensão de sua tramitação, em despacho 
devidamente fundamentado, período em que não fluirá o prazo a que 
se refere o inciso 11 do art. 13, até que o Tribunal receba dos órgãos 
estaduais relatório sobre as prestações de contas de convênios 
celebrados entre os municípios e os órgãos estaduais, cujo exame 
deve constar no parecer prévio a ser encaminhado à Câmara de 
Vereadores. 

Art. 53-D - Recebendo o parecer prévio do Tribunal de Contas, o 
Presidente da Câmara deverá autuar o processo, com suas páginas 
devidamente numeradas, rubricadas e carimbadas, e determinará sua 
leitura em Plenário na primeira reunião ordinária imediatamente 
subseqüente ao da data de seu recebimento, sendo permitida 
extração de cópias por qualquer Vereador. 

§ 1 o - O processo será encaminhado à Comissão de Finanças, 
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Orçamento e Tomada de Contas ou denominação equivalente, 
que, por meio de seu Presidente ou relator determinará a juntada aos 
autos das peças de relatórios correspondentes ao exame dos 
elementos de despesa, a que se refere o § 2° do artigo anterior, caso 
tenham sido elaborados, cabendo ao relator da Comissão emitir 
relatório preliminar sobre as contas, devidamente motivado, no qual 
deverá constar os itens que considera insanáveis ou sanáveis. 

§ 2° - Em seguida , o Presidente da Comissão ou o relator notificará 
obrigatoriamente o Prefeito ou o Presidente de Câmara, por meio de 
notificação pessoal expedida com aviso de recebimento ou, se não for 
encontrado o interessado, por meio de edital publicado no órgão oficial 
do Estado, para, querendo, pessoalmente ou por meio de procurador 
devidamente habilitado, apresentar defesa escrita , justificativas ou 
alegações, no prazo máximo de dez dias contados do recebimento da 
notificação ou da publicação de edital no órgão oficial do Estado. 

§ 3° - A notificação deverá ser instruída com cópias do parecer 
prévio, relatórios relacionados com os exames de elemento de 
despesa e relatório preliminar do relator da Comissão, sendo facultado 
ao Prefeito, Presidente de Câmara ou procurador legalmente 
habilitado, a extração de peças e acompanhar todas as fases do 
julgamento. 

§ 4° - Encerrado o prazo, com ou sem apresentação de defesa 
escrita, o processo será concluso ao relator da Comissão, que emitirá 
parecer final, concluindo na forma de projeto de resolução, 
devidamente motivado, pela rejeição ou pela aprovação das contas, 
não estando submetido a julgamento, em nenhuma hipótese, o 
parecer prévio do Tribunal de Contas. 

§ 5° - Na hipótese de concluir o relator em seu parecer final pela 
rejeição das contas, deverá apontar, se for o caso, o débito de valores 
de responsabilidade do ordenador da despesa. para fins de inscrição 
e cobrança de créditos não tributários pertencentes à Fazenda Pública 
Estadual, por meio de procedimentos administrativos e judiciais 
cabíveis . 

§ 6° - Aprovado o parecer final na Comissão de Finanças, 
Orçamento e Tomada de Contas, o projeto de resolução constante em 
sua conclusão será encaminhado diretamente ao Plenário e incluído 
em ordem do dia para discussão e votação em turno único . 
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§ r - Ressalvadas as normas específicas previstas neste artigo, 

aplicam-se à discussão e à votação do projeto de resolução, no que 
couber, as disposições relativas ao projeto de lei ordinária. 

§ 8° - Quando o projeto de resolução dispuser sobre aprovação de 
parte das contas e rejeição das demais, a votação em Plenáno se 
dará por partes. 

§ go - Aprovado pelo Plenário, o projeto de resolução será 
encaminhado à Comissão de Redação e em seguida promulgado pelo 
Presidente da Câmara, na hipótese de contas de responsabilidade de 
Prefeito Municipal, sendo, no caso de julgamento das contas do 
próprio Presidente da Câmara, a promulgação feita pelo Vice-
Presidente ou pelo Secretário da Mesa Diretora. 

§ 1 O - O rito previsto neste artigo aplica-se ao ordenador da 
despesa, ainda que já tenha expirado seu mandato de Prefeito ou 
Presidente de Câmara. 

Art. 54 - Concluído o julgamento das contas do exercício de 
responsabilidade do Prefeito, o Presidente da Câmara enviará ao 
Tribunal, pessoalmente no protocolo da sede do Tribunal ou por meio 
de carta registrada com aviso de recebimento, no prazo de trinta dias 
contados da data do julgamento pelo Plenário, cópia autenticada da 
resolução ou do decreto legislativo votado, promulgado e publicado, 
bem como das atas das sessões relativas ao julgamento das contas, 
devidamente autenticadas, contendo obrigatoriamente a relação 
nominal dos Vereadores presentes e o resultado numérico da votação. 

§ 1 o - Na hipótese de julgamento das contas do Presidente da 
Câmara, caberá ao Vice-Presidente ou ao Secretário da Mesa 
Diretora cumprir o disposto no "caput" deste artigo e, se não o fizer, 
caberá ao Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e 
Tomada de Contas, ou denominação equivalente, sob pena de 
promoção da responsabilidade penal dos infratores de acordo com a 
legislação penal vigente. 

§ 2° - A Câmara Municipal terá o prazo máximo de cento e vinte dias 
para proceder ao julgamento das contas do Prefeito e do Presidente 
da Câmara, incluindo nesse prazo as providências indicadas no 
"caput'' deste artigo e, se não o fizer, o Tribunal encaminhará o 
processo ao Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça da 
Comarca, para adoção das medidas legais aplicáveis, inclusive 
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promoção da responsabilidade penal dos responsáveis . 

§ 3° - Em caso de rejeição de contas onde conste inscrição de 
débitos de valores de responsabilidade do ordenador da despesa, 
obrigatoriamente o Presidente da Câmara ou os demais responsáveis 
mencionados nos artigos anteriores encaminharão cópia da resolução 
e das peças do processo para o Procurador Jurídico Municipal ou o 
titular do órgão jurídico equivalente, cabendo a este promover, no 
prazo de sessenta dias contados da data do recebimento do processo, 
a execução administrativa ou judicial do crédito de natureza não 
tributária pertencente à Fazenda Pública Municipal em desfavor do 
responsável pelo débito, sob pena de ser responsabilizado 
penalmente, de acordo com a legislação penal em vigor. 

§ 4° - Obrigatoriamente deverão ser encaminhadas ao Promotor de 
Justiça da Comarca cópias das peças do processo e da resolução que 
rejeitar as contas de Prefeito ou Presidente de Câmara, e, não agindo 
o Procurador Jurídico Municipal no prazo a que se refere o parágrafo 
anterior, caberá ao representante do Ministério Público da Comarca, 
sob pena de falta grave, promover a execução judicial do crédito não 
tributário, nos termos do art. 39, § 4°, da Lei no 4 .320, de 1964, ou de 
lei que a substitua, observadas, no que couber, as disposições da Lei 
no 6.830, de 1980, com aplicação subsidiária do Código de Processo 
Civil ; 

Art. 75- .................. .. . 
11 - remeter Certidão de Débito relacionada com o título executivo 

representado pela decisão do Tribunal ao Procurador-Geral do 
Estado, em se tratando de agente público estadual, ao Procurador 
Jurídico do município ou cargo equivalente, em se tratando de agente 
público municipal, para fins de se promover a execução judicial dos 
julgados do Tribunal, adotando as providências necessárias ao seu 
cumprimento, na hipótese dos administradores em geral e dos demais 
responsáveis por dinheiro, bens ou valores públicos cujas contas são 
sujeitas ao julgamento diretamente pelo Tribunal , aplicando-se a 
estes, no que couber, as disposições contidas nos artigos 36 a 50 
desta lei ; 

111 - a certidão a que se refere o inciso anterior também deverá ser 
remetida ao representante do Ministério Público da Comarca em que 
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esteja domiciliado o responsável, para fins de promoção da 
execução, caso o Procurador Jurídico não o faça, observado o 
disposto no § 4° do art. 54 desta lei. 

§ 7° - Na hipótese de contas dos Chefes de Poderes Executivo e 
Legislativo referidos nos incisos I e 11 do art. 13 desta lei, apreciadas 
mediante pareceres prévios pelo Tribunal e sujeitas ao julgamento 
pela Assembléia Legislativa e Câmara de Vereadores, a execução de 
decisão de que resulte imputação de débito com eficácia de título 
executivo se fará na forma em que dispuser o Regimento Interno da 
Assembléia , em se tratando do Governador do Estado, e na forma dos 
§§ 3° e 4° do art. 54 desta lei, em se tratando de Prefeito ou 
Presidente de Câmara.". 

Art. 2° - Ficam revogados os arts. 22 a 24 da Lei Complementar n° 
33, de 28 de junho de 1994, cabendo à lei complementar definir 
criação e atribuições do Ministério Público do Tribunal de Contas. 

Art. 3° - Acrescente-se o seguinte art. 108 às Disposições Gerais e 
Transitórias da Lei Complementar no 33, de 28 de junho de 1994, 
renumerando-se os demais: 

"Art. 108 - Os processos relacionados com os registros dos atos de 
concessão de aposentadoria, reforma e pensão de servidores das 
administrações direta e indireta dos Poderes do Estado e dos 
municípios pendentes de conclusão na data de publicação desta lei 
deverão ser devolvidos imediatamente, em diligência, aos respectivos 
órgãos públicos de origem, devendo os processos ser objeto de nova 
instrução de acordo com as novas disposições normativas 
estabelecidas pelo Tribunal de Contas.". 

Art. 4° - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 11 de setembro de 2003. 
Comissão Especial do Tribunal de Contas 
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 

Tribunal de Contas. Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n° 
38/2003, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1 .053/2003 
Cria o cadastro do patrimônio histórico e artístico de Minas Gerais e 

dá outras providências. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado de Minas Gerais promoverá, nos termos do 

regulamento, o sistema de cadastro e controle do patrimônio histórico 
e artístico mineiro. 

Parágrafo único - Serão suscetíveis de cadastro obrigatório todos os 
bens móveis e as obras de arte, integradas ou não aos equipamentos 
urbanos, marcos e objetos isolados ou integrados à arquitetura e aos 
conjuntos urbanos, de relevância histórica ou artística, pertencentes 
ou não ao patrimônio público. 

Art. 2° - O sistema será desenvolvido de modo a permitir o controle 
dos órgãos de segurança sobre a movimentação dos bens móveis e 
obras de arte, observado o seguinte: 

I - o cadastro deverá conter dados pormenorizados dos bens e das 
obras, de forma a permitir a sua identificação, e dele constará, além 
de sua descrição, os dados referentes a seu proprietário ou curador, 
origem e valor estimado; 

11 - as operações de compra e venda e as doações e cessões a 
qualquer título deverão ser comunicadas à autoridade competente, na · 
forma do regulamento, exclusivamente para fins de atualização do 
cadastro; 

111 - o transporte dos bens e das obras dependerá de prévia 
autorização do órgão responsável, exteriorizada por meio de 
documento próprio, e será concedida se atendidas as exigências do 
regulamento. 

Parágrafo único - A prática dos atos previstos nos incisos 11 e 111 , 
sem a devida formalização perante a autoridade competente, ensejará 
a aplicação de multa ao infrator no valor de até 100.000 UPFMG (cem 
mil Unidades Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais). 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 O de setembro de 2003. 
Adalclever Lopes 
Justificação: As ocorrências de furto de peças e artes sacras 

remontam, contemporaneamente, ao ano de 1989. Os locais mais 
visados são igrejas de pequenas cidades do interior e distritos do 
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Estado, datadas dos séculos XVI, XVII e XVIII. 

De acordo com a Secretaria da Cultura, cerca de 650 peças do 
acervo sacro mineiro ainda estão desaparecidas. Num esforço 
conjunto dessa Secretaria, da Secretaria de Defesa Social , do 
Ministério Público Estadual. da Arquidiocese de Belo Horizonte, do 
IEPHA, do IPHAN, da Polícia Federal e da Associação das Cidades 
Históricas de Minas Gerais, já foram recuperadas 240 peças. Porém, 
existem registros de peças que foram levadas há quase 20 anos, e até 
hoje nada se sabe do seu paradeiro. 

E necessário um trabalho de conscientização junto à sociedade para 
tornar mais facilmente reconhecível o patrimônio histórico e artístico 
mineiro. Muitas vezes imagens valiosas, representativas de nossa 
arte, ficam expostas em galerias e são objetos de leilões, sem ser 
apontada sua origem. O próprio inventário estadual está deficiente, o 
que facilita a ação criminosa e permite que as peças objeto de furto ou 
roubo alcancem seu destino final sem nenhuma fiscalização eficiente. 

Algumas peças são descaracterizadas. É o caso da imagem da 
Santana Mestra, do Distrito de Santa Rita Durão, Município de 
Mariana, desaparecida em 2001 e recuperada neste ano, cuja face e 
as mãos foram arrancadas, causando um efeito bastante sinistro. 

É necessária a criação de um procedimento que documente, na 
totalidade, as peças do nosso acervo, a fim de evitar roubo ou 
extravio, ou, no caso de desaparecimento, que permitir identificá-las 
com clareza e rapidez. Catalogadas, poderão vir a receber uma 
identificação, observadas a silhueta artística, a idade e a procedência. 
Tais informações estarão em poder do órgão próprio da estrutura do 
Estado. 

É preciso também que, na eventualidade de deslocamento da arte, 
seja expedida via de acompanhamento, com a descrição de suas 
características, anteriormente levantadas. 

A formalização de nossa proposta traduz-se neste projeto de lei que 
julgamos ser de essencial interesse público, tanto no presente quanto 
para as gerações futuras, que nos representarão. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .054/2003 
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Declara de utilidade pública a Associação das Pessoas 

Deficientes Físicos- ADEFCAMP -, com sede no Município de Campo 
Belo. 

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

Pessoas Deficientes Físicos - ADEFCAMP -, com sede no Município 
de Campo Belo. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, setembro de 2003. 
Domingos Sávio 
Justificação: A Associação das Pessoas Deficientes Físicos -

ADEFCAMP -, com sede no Município de Campo Belo, é uma 
entidade civil de caráter assistência! , sem fins lucrativos, que tem por 
finalidades precípuas promover o bem-estar e a integração dos 
deficientes físicos na sociedade, promover sua profissionalização, 
abrigar os deficientes físicos carentes e promover encontros dos 
deficientes físicos, proporcionando condições de lutarem por seus 
direitos e pela igualdade de oportunidades em qualquer área. 

Além disso, está em pleno funcionamento há mais de dois anos, e 
sua diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas 
pelo exercício de suas funções . Visto que a entidade desenvolve um 
trabalho social , é justa a declaração de sua 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.055/2003 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos 

Bairros Maria Eugênia, Brasília e Residencial Madri. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Moradores dos Bairros Maria Eugênia, Brasília e Residencial Madri, 
entidade civil sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado 
e sede no Município de Araguari. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 O de setembro de 2003. 
João Bittar 
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Justificação: A Associação dos Moradores dos Bairros Maria 
Eugênia, Brasília e Residencial Madri tem por finalidades prestar 
serviços em prol da comunidade, promover a união dos moradores e 
coordenar trabalhos de melhoria nos bairros. 

A Associação se baseia nos princípios de solidariedade, da 
promoção humana e da justiça social e não tem caráter político-
partidário nem religioso. 

- 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 N° 1 .056/2003 
Institui a Reserva Particular de Recomposição Ambiental - RPRA -, 

altera as Leis n°s 14.309, de 19 de junho de 2002, e 13.803, de 27 de 
dezembro de 2000, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1° - Fica instituída a Reserva Particular de Recomposição 

Ambiental - RPRA -, assim consideradas as áreas degradadas 
pertencentes a um ou mais proprietários, de domínio privado, 
gravadas com perpetuidade e destinadas a restauração ambiental. 

§ 1 o - A critério do órgão estadual competente, poderão fazer parte 
da RPRA: 

I - área degradada por atividade minerária ou com solo contaminado 
por agente químico proveniente de atividade industrial; 

11 - área de vegetação natural, primit iva ou regenerada, para fins de 
composição de corredor ecológico ou utilização como banco de 
germoplasma. 

§ 2° - A Reserva Particular de Recomposição Ambiental integra o 
Sistema Estadual de Unidade de Conservação, no grupo de Unidades 
de Conservação de Uso Sustentável, nos termos do art. 22 da Lei n° 
14.309, de 19 de junho de 2002. 

Art. 2° - São condições para instituição e funcionamento de RPRA: 
I - aprovação de plano diretor da unidade de conservação pelo órgão 

estadual competente; 
11 - autorização expressa do proprietário, com firma reconhecida em 
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cartório, para promover a alteração na matrícula do imóvel; 

111 - gestão por organização não governamental, sem fins lucrativos; 
IV - instituição de órgão colegiado, com funções normativas e 

delioerativas, composto, paritariamente, de proprietários, detentores 
de cotas de certificados de recomposição de reserva legal, quando 
houver, membros da entidade gestora, com possibilidade de 
participação do poder público em suas reuniões ; 

V - aplicação do resultado financeiro , obtido por meio da atividade 
desenvolvida na unidade de conservação, exclusivamente na melhoria 
e expansão da RPRA; 

VI - apresentação de relatório semestral de atividades ao órgão 
estadual competente. 

§ 1 o - O estatuto da RPRA deverá prever a participação de 
moradores e da população circunvizinha nas atividades desenvolvidas 
em seu território . 

§ 2° - O plano diretor a que se refere o inciso I poderá ser elaborado 
por entidade pública, ou privada sem fins lucrativos, esta previamente 
credenciada pelo Estado. 

Art. 3° - A RPRA poderá ser destinada a: 
I - pesquisa científica; 
11 - atividade cultural , educacional , de lazer ou recreativa ; 
111 - produção de bens florestais lenhosos; 
IV- produção de bens florestais não lenhosos; 
V - agrossilvicultura; 
VI - extrativismo; 
VIl - recomposição de reserva legal de propriedade ou posse rurais. 
§ 1 o - A destinação prevista nos incisos 111 e V não poderá exceder a 

20% (vinte por cento) da área total da unidade de conservação. 
§ 2° - A área da unidade de conservação para fins de recomposição 

de reserva legal , quando houver, será estabelecida no plano diretor. 
Art. 4° - O Certificado de Recomposição de Reserva Legal - CRRL-

emitido pelo órgão estadual competente autoriza o órgão gestor da 
unidade a alienar cota a possuidor ou proprietário rural , equivalente 
cada uma a um hectare, até o limite da área definida no plano diretor. 

§ 1 o - Para obtenção de cota de CRRL, o possuidor ou proprietário 
rural deverá ser autorizado pelo órgão estadual competente. 

§ 2° - É vedada a alienação de cota de CRRL para posse ou 
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propriedade rural localizada fora da bacia hidrográfica da RPRA, 
exceto nos casos definidos pelo órgão estadual competente. 

Art. 5° - A gestão e a implantação do plano diretor de RPRA serão 
acompanhadas e avaliadas pelo órgão estadual competente. 

Art. 6° - O poder público não intervirá na administração de RPRA, 
salvo nos casos de: 

I - desvio de finalidade; 
11 -gestão fraudulenta ou temerária; 
111 - descumprimento de norma estabelecida em lei , regulamento ou 

pelo órgão estadual competente. 
Art. 7° - O art . 17 da Lei n° 14.309, de 19 de junho de 2002, fica 

acrescido do inciso VIl e do § 4°, com a seguinte redação: 
"Art. 17- .............. .................................. .. 
VIl - aquisição de cota de Certificado de Recomposição de Reserva 

Legal de Reserva Particular de Recomposição Ambiental , em 
quantidade correspondente à área de reserva legal a ser 
reconstituída, mediante autorização do órgão competente. 

§ 4° - É vedada a recomposição da área de reserva legal na forma 
prevista no inciso VIl em posse ou propriedade com cobertura vegetal 
preservada que atenda às condições estabelecidas no "caput'' do art. 
14.". 

Art. 8° - O § 2° do art. 17 da Lei no 14.309, de 19 de junho de 2002, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 17- ......... ........ .. ........ ..................... .. 
§ 2° - Nos casos de recomposição da área de reserva legal pela 

compensação por área equivalente e pela instituição de RPPN ou por 
aquisição de cotas de RPRA, na forma dos incisos IV, V, VI e VIl 
deste artigo, a averbação do ato de instituição, à margem do registro 
do imóvel, mencionará expressamente a causa da instituição e o 
número da matrícula do imóvel objeto da recomposição.". 

Art. 9° - A tabela "Fator de Conservação para Categorias de Manejo 
de Unidades de Conservação'' constante do Anexo IV da Lei no 
13.803, de 27 de dezembro de 2000, passa a vigorar acrescida da 
seguinte categoria de manejo: 

"Tabela 
Fator de Conservação para Categorias de Manejo de 
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Unidades de Conservação 
* - O quadro da referida tabela foi publicado na edição do "Diário do 

Legislativo" de 1 7/09/2003. 
Art. 1 O - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento 

e oitenta dias contados da data da sua publicação. 
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 O de setembro de 2003. 
Luiz Humberto Carneiro 
Justificação: A legislação ambiental do Estado destaca-se no 

cenário nacional como uma das mais completas. Esse arcabouço 
legal vem sendo construído pelo conjunto da sociedade mineira, com 
participação intensa dos setores de produção, de governo e do 
terceiro setor. 

Pode-se observar uma evolução clara dos espaços conquistados 
pelas organizações não governamentais - ONGs -, representantes do 
terceiro setor. De simples ações reivindicatórias alçaram-se a postos 
de decisão e gestão da coisa pública. Vale citar como exemplos os 
conselhos de política ambiental e, mais recentemente, os comitês de 
bacia hidrográfica e as agências de água, que têm a natureza das 
ONGs. 

A absorção dessa reserva de trabalho e moralidade, oriunda da 
própria sociedade, suscita seu envolvimento em outras atividades, 
como as que surgirão em decorrência da aprovação e aplicação 
prática da proposta que ora apresentamos. 

O principal objetivo do projeto de lei aqui proposto é o de abrir 
caminho para o crescimento do patrimônio ambiental do Estado, a 
partir da reunião de forças dos produtores rurais, das ONGs e do 
Sistema Estadual de Meio Ambiente, otimizando custos e buscando 
garantia de sucesso lastreado na gestão científica e profissional. 

A legislação estadual que regula a política florestal - Lei n° 14.309, 
de 2002 - é o resultado da composição de forças dos diversos setores 
envolvidos na questão ambiental. Sua tramitação foi marcada pelo 
debate sistemático de cada capítulo , e a formulação do texto tornou-
se, na ALMG, uma referência de participação da sociedade na busca 
de um consenso possível. 

A Lei no 14.309 avançou bastante em relação à sua antecessora, a 
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Lei no 10.561 , de 1991 , no que diz respeito à alocação da reserva 
legal. O texto de 1991 exigia que ela estivesse dentro dos limites da 
propriedade, o que foi flexibilizado, em consonância com a legislação 
federal. A substituição da reserva interna por outra externa passou a 
ser admitida, desde que não haja alternativa de realocação e que a 
área esteja integrada à atividade produtiva. 

Depois de um ano de vigência da nova lei, verifica-se que as opções 
por ela apresentadas para recomposição de reserva se têm mostrado 
de difícil aplicação. Como principais barreiras, identificam-se a baixa 
capacidade gerencial dos proprietários rurais e sua fragilidade 
econômica, em face do custo elevado de execução, aliadas às parcas 
condições de apoio dos órgãos estaduais de meio ambiente. Os 
produtores, que já têm dificuldade para administrar suas atividades 
rotineiras, passam a dividir sua atenção com a procura, a aquisição e 
o registro de uma área preservada. A seguir, enfrentam um intrincado 
processo técnico-burocrático para instituir uma Reserva Particular do 
Patrimônio Natural - RPPN -, além dos custos de cercar a nova 
propriedade e tomar conta dela. Todo esse esforço resulta num ganho 
ambiental questionável, uma vez que a lei exige que sejam adquiridas 
áreas já preservadas. 

A oportunidade de adequação do ordenamento jurídico com fins de 
viabilizar, econômica, operacional e ambientalmente a flexibilidade 
oferecida pela nova lei fica, portanto, evidente. 

Levando-se em conta os setores envolvidos com a questão, 
podemos destacar-lhes atributos que poderiam coadunar-se na 
construção de uma solução que representasse o interesse de toda a 
coletividade, com grande apelo socioambiental. Senão, vejamos: 

a) proprietários rurais - responsabilidade pela disponibilização de 
área e formação da Reserva Legal ; 

b) poder público - ordenação, fiscalização e chancela; 
c) terceiro setor - capacidade técnica e gerencial para elaborar 

projetos e executá-los; princípios éticos; interesse ideológico pela 
questão ambiental e capacidade de captar recursos e de gerenciar 
operações. 

Propõe-se, portanto, a criação de um novo tipo de Unidade de 
Conservação - UC - capaz de responder às necessidades de gestão 
ambiental e social. Ela se destina simplesmente a criar uma 
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alternativa de restauração ou, de forma complementar, a atender 
às exigências legais de recomposição de áreas de reserva legal de 
propriedades rurais que exploram economicamente a totalidade ou a 
quase totalidade da sua área produtiva - entendida como área total 
menos áreas de preservação permanente -, por áreas com baixa 
produtividade agrícola e com elevado grau de alteração ambiental. 

Para a recomposição de áreas de reserva legal , o proprietário deve 
adquirir cotas, do projeto de uma ONG credenciada pelo Estado, que, 
inicialmente, com esses recursos, administrará a restauração das 
áreas rurais componentes da UC. 

Essa UC, de caráter permanente e de domínio privado, além de 
aproveitar o conhecimento e a força de trabalho das famílias 
moradoras no local, viabilizará o registro definitivo das áreas de 
reserva, a implantação de sistemas de uso múltiplo sustentável dos 
recursos naturais, tais como atividades de extrativismo, 
agrossilvicultura, bem como atividades de turismo ecológico e 
pesquisa científica. Com isso, associa-se a conservação ambiental à 
destinação social da UC. 

Essa institucionalização do projeto permitirá à ONG gestora lançar-
se na captação de recursos nos mercados interno e externo, como os 
de crédito de seqüestro de carbono, conforme regras definidas no 
Protocolo de Kyoto, com vistas ao financiamento da implantação 
completa e à consolidação do projeto. 

Assim se estabelece um sistema em que saem ganhadoras todas as 
partes, a saber: - o produtor rural, que, ao se tornar cotista em um 
projeto ambiental , terá seu custo de recomposição de reserva legal 
fora da propriedade reduzido ao preço da aquisição de uma 
participação no projeto de uma RPRA, além de se ver livre do trabalho 
burocrático; - a sociedade, pela recuperação ambiental de uma área 
alterada, que será acrescida ao patrimônio ambiental do Estado e pela 
dinamização da economia de uma região empobrecida, com a criação 
de empregos e a geração de renda para a população local; - a ONG 
gestora, que se engajará numa ação concreta de recuperação 
ambiental com a autoridade de um empreendedor, podendo imprimir à 
implantação da UC um alto nível de rigor científico e ético; - o 
município, que verá crescer sua economia e aumentarem as suas 
perspectivas de desenvolvimento social e econômico, além de se 
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beneficiar com a elevação de sua participação no ICMS ecológico; 
- o Estado, que terá, a custo zero, a implantação de novas UCs. a 
manutenção da produção agrícola já instalada, a geração de pólos de 
desenvolvimento de base ambiental e o aumento de receitas 
decorrentes da dinamização da economia em áreas anteriormente 
estagnadas. 

Entendemos, por essas razões, que as modificações que ora 
propomos na política florestal do Estado representam um avanço na 
busca do equilíbrio necessário entre o crescimento socioeconômico e 
a proteção do meio ambiente. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio 
Ambiente, de Política Agropecuária e de Fiscalização Financeira para 
parecer, nos termos do art . 193, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 1.345/2003, do Deputado Dimas Fabiano. solicitando seja 

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a estudo, para 
posterior viabilização. do aumento do valor repassado à merenda 
escolar, por dia e aluno. (-À Comissão de Educação.) 

N° 1.346/2003, do Deputado Doutor Viana. solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso aos radialistas mineiros pelas 
comemorações do Dia do Rádio e do Radialista. (- À Comissão do 
Trabalho.) 

N° 1.347/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso à Academia Curvelana de Letras 
pelos seus 15 anos de fundação.(- À Comissão de Educação.) 

No 1 .348/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o Presidente do Instituto Mineiro de 
Agropecuária - IMA - pela iniciativa da criação do Setor de 
Classificadores e Degustadores. (- À Comissão de Política 
Agropecuária.) 

N° 1 .349/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o Governador do Estado pelo empenho 
para que Estados e municípios recebam parte da arrecadação da 
CPMF. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

No 1 .350/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o Sr. Ademir Lucas, Prefeito Municipal de 
Contagem, pela fundação de hospital de maternidade e urgência 
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naquele município. (-À Comissão de Saúde.) 

N° 1.351 /2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja enviado ao 
Presidente do IPSEMG pedido de informações sobre o não-repasse 
de verbas aos dentistas que atendem, para essa instituição, os 
associados e conveniados do Instituto no Município de Uberlândia. 

No 1.352/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja enviado ao 
Secretário de Defesa Social pedido de informações sobre solicitação 
encaminhada ao Subsecretário de Administração Penitenciária para 
instalação de cadeia ou presídio público no Município de Alfenas. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

N° 1.353/2003, do Deputado José Milton, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com os Srs. André Faria e Maria da 
Consolação, proprietários da Pharmativa, de Conselheiro Lafaiete, 
pelo recebimento do Prêmio de Responsabilidade Social, da 
Fundação Getúlio Vargas. (-À Comissão de Saúde.) 

N° 1 .354/2003, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, solicitando 
seja formulado apelo ao Secretário de Defesa Social para que as 
vagas surgidas com a inauguração do novo presídio de Uberlândia 
sejam ocupadas por presos oriundos do sistema carcerário do próprio 
município. (- À Comissão de Segurança Pública.) 

N° 1 .355/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja 
autorizada instalação de creches nos batalhões da Polícia Militar e 
quartéis de bombeiros militares do Estado. (- À Comissão do 
Trabalho.) 

N° 1.356/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja 
formulada moção de apoio ao Senado Federal e à Câmara dos 
Deputados pela aprovação do Projeto de Lei n° 277/2003, do Senador 
Aelton Freitas. (- A Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 1.357/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral do 
DETRAN-MG com vistas a que seja autorizada realização, no 
Município de Uberlândia, de exames médicos para renovação e 
habilitação de condutores de veículos portadores de necessidades 
especiais. (-À Comissão de Transporte .) 

N° 1.358/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja 
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autorizado aumento do efetivo de Detetives, de viaturas e de 
equipamentos para a Polícia Civil de Uberlândia. (- À Comissâo de 
Segurança Pública.) 

N° 1.359/2003, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam 
solicitadas ao Secretário de Defesa Social informações sobre o 
cumprimento da Lei de Execuções Penais no que tange à 
determinação de os presos com sentença transitada em julgado 
cumprirem pena em penitenciárias. (-À Mesa da Assembléia .) 

N° 1 .360/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a 1288 Cia. da PMMG pelo 
trabalho desenvolvido no combate à criminalidade na região do Bairro 
Taquaril , nesta Capital. (-À Comissão de Segurança Pública.) 

N° 1.361 /2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulada manifestação de repúdio à Secretaria de Segurança Pública 
do Rio de Janeiro pela morte do cidadão chinês Chan Kim Chang, que 
estava sob a custódia da Polícia Civil desse Estado. 

N° 1.362/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulada manifestação de pesar à Embaixada da China e à família 
do cidadão chinês Chan Kim Chang, assassinado enquanto estava 
sob a custódia da Polícia Civil do Rio de Janeiro. 

N° 1.363/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Presidente da República, ao Ministério da Justiça e 
ao Secretário Nacional de Direitos Humanos, manifestação de apoio 
integral dessa Comissão à abertura e à divulgação dos arquivos 
militares que envolvem as atividades políticas ocorridas no País, no 
período da ditadura militar. 

N° 1.364/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado ofício ao Presidente, à Suprema Corte e à Embaixada 
dos Estados Unidos manifestando preocupação com a situação dos 
cidadãos cubanos que menciona, presos em Miami, onde são 
submetidos a tratamento desumano. 

Da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja agendada, com 
a Mesa, reunião dessa Comissão e das entidades de representação 
das pessoas vítimas de tortura e de perseguição política no período 
da ditadura militar para encaminhar o pedido de celebração de 
convênio desta Casa com o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos 
Humanos - CONEDH - e outras instituições ligadas ao tema, com 
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vistas à recuperação, organização e publicação do acervo 
documental recolhido pela Comissão Estadual de Indenização às 
Vítimas de Tortura do referido Conselho. 

Da Deputada Marília Campos, solicitando seja instaurado, pela 
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, processo contra o 
Deputado lrani Barbosa pelas acusações que tem feito a diversas 
autoridades e instituições, segundo a parlamentar, de forma 
desrespeitosa e sem apresentação de provas. (- Distribuídos à Mesa 
da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado 
Rogério Correia (3). 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Bancada do 

PFL e do Deputado Wanderley Ávila (2) . 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sidinho do Ferrotaco. 
O Deputado Sidinho do Ferrotaco* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, senhoras e senhores,· 
boa-tarde. 

Sirvo-me desta oportunidade para trazer ao conhecimento dos 
colegas Deputados minhas preocupações com as dificuldades 
enfrentadas para a concretização dos eventos de esporte amador em 
Minas Gerais. Tenho recebido inúmeras reclamações acerca do 
pagamento da Taxa de Segurança Pública para a realização dos 
eventos esportivos amadores. O custo desencadeado pela prestação 
do serviço de segurança tem desestimulado a promoção de tais 
eventos, principalmente no que diz respeito às partidas de futebol. De 
simples distrações nos finais de semana, o futebol amador do mineiro, 
indiscutível manifestação de consenso popular, estende-se a 
calorosos campeonatos regionais. 

Com a consciência da relevância da impugnação é que me 
prontifiquei à iniciativa de trazer para o campo do Legislativo a 
discussão do tema. A idéia, assim, corporificou-se em projeto de lei 
ordinária que modifica a legislação tributária do Estado, com vistas a 
estender as hipóteses de isenção da cobrança da taxa de 
policiamento a eventos esportivos amadores. 

Na forma atual , o Código Tributário do Estado, Lei no 6.763/75, em 
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seu art. 114, regulamenta as hipóteses de isenção da seguinte 
forma: (-Lê:) 

5~0 

"Art. 114 - São isentos da Taxa de Segurança Pública os atos e 
documentos relativos: inciso VI - às promoções de caráter recreativo , 
desde que o total da renda seja destinado a instituições de caridade, 
devidamente reconhecidas". Em nossa proposta, esse inciso teria 
mensagem mais extensiva e. creio eu, mais adequada às 
necessidades sociais: "aos eventos que visem à promoção de caráter 
recreativo ou de natureza esportiva amadora". 

Partindo da conexão indissolúvel existente no âmbito social entre 
segurança, qualidade de vida e prática esportiva, a outra conclusão 
não se pode chegar senão à exigência, ou melhor, ao dever da própria 
entidade estatal de incentivar as realizações dos eventos esportivos. 
Efetivamente, a promoção do bem comum, fundamento maior do 
estado democrático de direito, tem sido realizada por entidades não 
pertencentes ao aparato estatal. É primordial , para a garantia da 
progressão dessas mesmas atividades, que a organicidade estatal se 
mobilize na disponibilização de incentivos materiais para a execução 
dos eventos esportivos. 

Ao contrário de fazer incidir qualquer tributação, deve o Estado 
apoiar e dar plena sustentação a todas as manifestações coletivas 
que proporcionem o bem-estar social. 

Ora, caros colegas, a situação que nos esforçamos em reformular 
pode muito bem ser equiparada à absurda incidência do imposto 
sobre a renda nas doações e nos benefícios efetuados pelo 
contribuinte. O Estado tem plena consciência de que a tributação das 
ações de caridade desestimularia por completo as investidas dos 
cidadãos; por isso, não incorpora ao cálculo do imposto de renda as 
ações de doação do contribuinte. 

Pretendemos uniformizar a atuação tributária estatal com esse 
mesmo raciocínio, a ser aplicado no estímulo das atividades 
esportivas amadoras. A cobrança da taxa de policiamento é um 
obstáculo cristalino à realização dos jogos não profissionais. 

É fato que o próprio Executivo tem diariamente ressaltado a 
importância e a relevância do corpo social para a gestão da 
comunidade. Fala-se muito em parcerias. em reformulação estatal, e é 
nesse cenário que precisamos firmar as bases de participação efetiva 
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Apresentei requerimento solicitando que a Comissão de Ética 

tome providências. Se a Assembléia foi , de certa forma, 
condescendente com os acontecimentos do dia 22/5/2003, não fazer 
nada a partir de agora seria no mínimo conivência. omissão. Lerei o 
requerimento. (-Lê:) 

"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, a Deputada que este subscreve, requer a V. Exa. que 
dirija à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar pedido de 
instauração de processo com o fim de apurar a conduta do Deputado 
lrani Barbosa no âmbito desta Casa, o qual, reiteradamente , em 
discursos, apartes e posicionamentos tem se referido a diversas 
autoridades e instituições de forma desrespeitosa, demeritória e até 
caluniosa, fazendo acusações sem apresentar provas e na ausência 
dos acusados, inibindo, inclusive, sua possibilidade de defesa. 

Lembramos que "a ofensa física ou moral a Deputado, a servidor do 
Poder Legislativo ou a qualquer outro cidadão, nas dependências da 
Assembléia", é capitulada como incompatível com a ética e o decoro 
parlamentar pelo Código de Ética Parlamentar. O art. 2°, IV, do 
mesmo Código de Ética, dispõe que "considera-se incompatível com a 
ética e o decoro parlamentar o ato que atente contra a dignidade da 
investidura, do Poder Legislativo e das instituições democráticas". O 
art . 23 do mesmo diploma prevê que "qualquer Deputado, cidadão ou 
partido político com assento na Assembléia poderá encaminhar à 
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar representação contra 
Deputado pela prática dos atos de que trata o art. 2° desta resolução". 
A Constituição do Estado prevê, em seu art. 58, que perderá o 
mandato o Deputado cujo procedimento for declarado incompatível 
com o decoro parlamentar. 

Em nome da imagem deste Legislativo, perante a população que 
acompanha nossos trabalhos, não podemos mais permanecer 
passivos, sob pena de omissão, permitindo que cidadãos sofram 
execração pública sem direito a defesa, e que a imagem do 
Legislativo seja reiteradamente desrespeitada por palavras levianas. 
Assim, consideramos que tal procedimento não pode ficar sem uma 
intervenção firme e serena da Comissão de Ética, que se deve utilizar 
de todos os meios regimentais e legais para fazer prevalecer a 
verdade e restaurar a dignidade dos mandatos de que somos 
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investidos. 
Solicitamos, portanto, que a Comissão de Ética efetue o imediato 

levantamento das intervenções do referido Deputado, procedendo ao 
exame de seu conteúdo à luz dos diplomas que regem a matéria, 
concluindo pela instauração ou não do devido processo, a fim de que 
a ética e a dignidade sejam restabelecidas neste parlamento. 

Eram essas as minhas palavras. Obrigada. 
* -Sem revisão da oradora. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, o espírito inicial que me trouxe a esta tribuna - após ouvir 
a entrevista concedida, no dia 9, pelo Deputado lrani Barbosa ao 
Programa Eduardo Costa, na Rádio Itatiaia, depois de haver tomado 
conhecimento, por alguns colegas, dos discursos proferidos ontem, 
com relação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, e hoje, na 
reunião realizada pela manhã - era outro. 

Por que mudei? O que me traz a este Plenário é um profundo 
sentimento de tristeza, além de muita pena e compaixão por uma 
pessoa com tal pobreza de espírito. Deve sofrer muito, viver 
atormentado com tal pequenez de vida. Mudei por causa desses 
sentimentos. O que motivou essa mudança? Lendo a liturgia desta 
quinta-feira, encontrei , na 1 a Leitura, na carta de São Paulo aos 
colossenses uma reflexão que mostra uma regra fundamental para a 
convivência. O apóstolo Paulo diz: "Por isso, revesti-vos de sincera 
misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-
vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente." 

Esse foi o meu sentimento maior. 
Em discurso fenomenal , do Capítulo 6 do Evangelho de Lucas, 

destaco alguns trechos do que considero o centro da lei cristã. Jesus 
diz: (- Lê:) "Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos 
odeiam; bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos 
caluniam. Se alguém vos der uma bofetada numa face, oferecei 
também a outra. Se amais apenas aqueles que vos amam, que 
recompensa tereis?" Pensei profundamente nessas palavras. São 
difíceis e até incompreensíveis ao senso comum, mas mudaram muito 
minha opinião. 

Eu iria chegar aqui e dizer quem é o Sr. lrani Barbosa, e me lembrar 
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Apresentei requerimento solicitando que a Comissão de Ética 

tome providências. Se a Assembléia foi , de certa forma, 
condescendente com os acontecimentos do dia 22/5/2003, não fazer 
nada a partir de agora seria no mínimo conivência, omissão. Lerei o 
requerimento. (- Lê:) 

"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, a Deputada que este subscreve, requer a V. Exa. que 
dirija à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar pedido de 
instauração de processo com o fim de apurar a conduta do Deputado 
lrani Barbosa no âmbito desta Casa, o qual, reiteradamente, em 
discursos, apartes e posicionamentos tem se referido a diversas 
autoridades e instituições de forma desrespeitosa, demeritória e até 
caluniosa, fazendo acusações sem apresentar provas e na ausência 
dos acusados, inibindo, inclusive, sua possibilidade de defesa. 

Lembramos que "a ofensa física ou moral a Deputado, a servidor do 
Poder Legislativo ou a qualquer outro cidadão, nas dependências da 
Assembléia", é capitulada como incompatível com a ética e o decoro 
parlamentar pelo Código de Ética Parlamentar. O art. 2°, IV, do 
mesmo Código de Ética, dispõe que "considera-se incompatível com a 
ética e o decoro parlamentar o ato que atente contra a dignidade da 
investidura, do Poder Legislativo e das instituições democráticas". O 
art. 23 do mesmo diploma prevê que "qualquer Deputado, cidadão ou 
partido político com assento na Assembléia poderá encaminhar à 
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar representação contra 
Deputado pela prática dos atos de que trata o art. 2° desta resolução". 
A Constituição do Estado prevê, em seu art. 58, que perderá o 
mandato o Deputado cujo procedimento for declarado incompatível 
com o decoro parlamentar. 

Em nome da imagem deste Legislativo, perante a população que 
acompanha nossos trabalhos, não podemos mais permanecer 
passivos, sob pena de omissão, permitindo que cidadãos sofram 
execração pública sem direito a defesa, e que a imagem do 
Legislativo seja reiteradamente desrespeitada por palavras levianas. 
Assim, consideramos que tal procedimento não pode ficar sem uma 
intervenção firme e serena da Comissão de Ética, que se deve utilizar 
de todos os meios regimentais e legais para fazer prevalecer a 
verdade e restaurar a dignidade dos mandatos de que somos 
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investidos. 

Solicitamos, portanto, que a Comissão de Ética efetue o imediato 
levantamento das intervenções do referido Deputado, procedendo ao 
exame de seu conteúdo à luz dos diplomas que regem a matéria, 
concluindo pela instauração ou não do devido processo. a fim de que 
a ética e a dignidade sejam restabelecidas neste parlamento. 

Eram essas as minhas palavras. Obrigada. 
• - Sem revisão da oradora. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados. o espírito inicial que me trouxe a esta tribuna - após ouvir 
a entrevista concedida, no dia 9, pelo Deputado lrani Barbosa ao 
Programa Eduardo Costa, na Rádio Itatiaia, depois de haver tomado 
conhecimento, por alguns colegas, dos discursos proferidos ontem, 
com relação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, e hoje, na 
reunião realizada pela manhã - era outro. 

Por que mudei? O que me traz a este Plenário é um profundo 
sentimento de tristeza, além de muita pena e compaixão por uma 
pessoa com tal pobreza de espírito. Deve sofrer muito, viver 
atormentado com tal pequenez de vida. Mudei por causa desses 
sentimentos. O que motivou essa mudança? Lendo a liturgia desta 
quinta-feira, encontrei , na 1 a Leitura, na carta de São Paulo aos 
colossenses uma reflexão que mostra uma regra fundamental para a 
convivência. O apóstolo Paulo diz: "Por isso, revesti-vos de sincera 
misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-
vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente." 

Esse foi o meu sentimento maior. 
Em discurso fenomenal , do Capítulo 6 do Evangelho de Lucas, 

destaco alguns trechos do que considero o centro da lei cristã. Jesus 
diz: (- Lê:) "Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos 
odeiam; bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos 
caluniam. Se alguém vos der uma bofetada numa face , oferecei 
também a outra. Se amais apenas aqueles que vos amam, que 
recompensa tereis?" Pensei profundamente nessas palavras. São 
difíceis e até incompreensíveis ao senso comum, mas mudaram muito 
minha opinião. 

Eu iria chegar aqui e dizer quem é o Sr. lrani Barbosa, e me lembrar 

...._____---0---~ 



5-+5 
de tantos discursos e impropérios que produziu desta tribuna. Mas 
isso seria exigir demais, e querer que da pedra brotasse água, ou que 
de um cactus espinhento e inóspito saísse alguma fruta doce que 
servisse para consumo humano. Tenho muita pena desse senhor, é 
um pobre coitado e infeliz. Quero dizer, de público, que não há platéia 
para ouvir suas falas . Trata-se de pessoa que só sabe caluniar e 
difamar. Na sua vida pública, aliou tudo isso à extorsão e a outras 
operações feias e reprováveis. Suas ações prejudicam não a ele, mas 
a esta Casa, que tem tantos homens de bem. Temos nossas 
divergências ideológicas, mas trabalhamos com liberdade e 
democracia. Podemos pensar diferente, mas o problema dele é de 
incompatibilidade real e concreta. 

Esta tribuna já foi usada por Dazinho, Riani , Sinval Bambirra, por 
Deputados como Sebastião Navarro Vieira, Ermano Batista, João 
Leite, Nilmário Miranda, Agostinho Valente e pela Deputada Sandra 
Starling. Não poderia, pois, ser este um espaço partilhado com 
pessoas de mente tão doentia e frágil e pobres de espírito. 

Não quero aqui me justificar. Tudo o que faço é como Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos, cumprindo sempre o Regimento 
Interno desta Casa. Ontem, tivemos duas longas audiências públicas 
daquela Comissão, que nos tomou o dia todo. Hoje, estivemos na 78 

Delegacia Seccional acompanhando o choro de uma mãe cujo filho foi 
assassinado. Saí do meu gabinete agora, e atendi outra família, D. 
Nérsia e Sr. José Leonardo, que tiveram seu filho assassinado na 
Praça Sete. Era homem de bem, trabalhador. Mesmo que fosse 
criminoso, não há pena de morte neste País! Se os verdadeiros 
bandidos estivessem na cadeia, talvez esta sociedade hipócrita não 
defendesse a pena de morte. Tudo o que faço é como membro do 
Poder, buscando dignificá-lo. Portanto, não tenho de explicar nada. 
Tenho sim, é de sentir pena. 

Há uma questão que passa dos limites. Compartilho-a com vocês, 
em ato de desagravo aos Desembargadores Luiz Carlos Biasutti e 
Reinaldo Ximenes Carneiro. 

Apenas para que ouçam as expressões usadas na Rádio Itatiaia, o 
Deputado lrani Barbosa chamou os dois Desembargadores de 
"bastões de glacê" e afirmou que vendem sentenças, além de fazer 
outras calúnias sem fundamento. Ontem, disse que os Tribunais de 
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Justiça e de Alçada estão cheios de corruptos, com raríssimas 
exceções. Pergunto aos Srs. Deputados se concordam com isso, se 
acreditam ser esse o perfil do Poder Judiciário no Estado. Podemos 
fazer críticas ao Poder Judiciário, acreditar que precisa melhorar, mas 
não podemos permitir que se estabeleça uma crise institucional devido 
à opinião de um Deputado. Incito os Deputados desta Casa a virem ao 
microfone e dizer que não é verdade. Esses dois Desembargadores 
não precisariam que nenhum Deputado os defendesse, suas vidas e 
histórias falam por eles, mas suas esposas ou filhos devem sofrer ao 
ouvir essas denúncias. Será que nenhum dos senhores teve, quando 
de uma polêmica envolvendo o Poder Legislativo, sentiment0 de 
algum filho, esposa, amigo, que se indignaram quando a Assembléia 
ou os políticos foram tratados de forma generalizada? Será que não 
gostariam que alguma voz se levantasse e dissesse, àqueles que 
fazem essas denúncias, que são políticos diferentes e não admitem 
que sua categoria seja tratada dessa maneira ofensiva? O Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva fala corretamente sobre o Conselho de Ética, mas 
este já tem as representações sobre os fatos ocorridos em maio e até 
agora não tomou providências. Por que não se reuniu ainda? O que 
estão esperando? Que se faça uma cena de sexo explícito no Plenário 
ou que se mate alguém para haver um corpo de delito e se tomar uma 
atitude? Um discurso como esse enfraquece as instituições, 
democracia não se faz sem instituições fortes , e é o nome desta Casa 
que está em jogo, não exatamente o nome dos Desembargadores 
citados. Presto solidariedade e faço um desagravo ao Ministério 
Público. Se a Comissão de Ética realmente funcionasse, gostaria de 
não me dirigir mais ao Deputado lrani Barbosa como Deputado. 
Imunidade parlamentar não é impunidade, existe para fortalecer a 
democracia e garantir que possamos falar em nome do povo e 
defendê-lo com destemor, não para ocultar crime ou atitudes 
equivocadas. O Deputado lrani Barbosa, ao falar da sede do 
Ministério Público, disse que na Av. Álvares Cabral há um palácio da 
corrupção, e cita dois Promotores, Dr. Leonardo Barbabella e Rodrigo 
Fonte Boa. 

Talvez nunca venham a conhecê-lo. Atuando em Ribeirão das 
Neves, mantiveram postura firme contra desmandos na penitenciária. 
Todos se lembram da quadrilha desbaratada que envolvia Diretores 
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da sociedade. 
O esporte, de forma universal, é alavanca de impulsão à integração 

social e fomento aos ideais de cidadania, dignidade e bem-estar 
pessoal. Estudos sociológicos já nos comprovam a conexão entre 
práticas esportivas e diminuição dos níveis de violência. O interesse 
estatal na promoção dos eventos dessa peculiaridade é assunto 
incontroverso, seja pelos efeitos diretos, seja pelos êxitos e pelas 
influências na esfera coletiva. 

Na antigüidade, o Estado grego financiava as olimpíadas com o 
intuito de entreter a comunidade e favorecer a integração dos 
indivíduos. Em tempos mais recentes, assistimos à exploração política 
da Copa de 70 pelo governo militar. Na atualidade, por ora, 
presenciamos o patrocínio dos Jogos do Interior de Minas- JIMI- pelo 
próprio aparato estatal. 

Com esse pensamento, questionamo-nos sobre a exata justificativa 
para a existência da taxa de policiamento nos eventos de esporte 
amador. Sabemos que a compreensão normativa do tributo taxa, em 
sua regra matriz, é a de uma prestação que se inspira no princípio da 
co-respectividade. Podemos dizer que as taxas são tributos que 
possuem, por hipótese de incidência, uma atuação estatal direcionada 
ao contribuinte de forma individual. 

De outro lado, os serviços públicos gerais, ditos também universais, 
são disponibilizados indistintamente a todos os cidadãos, alcançando 
uma comunidade indeterminável de pessoas. Ensina nossa sabedoria 
constitucional que tais serviços não podem ser custeados por taxas, 
mas sim pelas receitas gerais representadas basicamente pelos 
impostos. Nesse sistema, o poder público só poderá exigir a taxa 
daquela pessoa diretamente alcançada pela atuação estatal e desde 
que o tributo tenha por base de cálculo o custo da própria atuação. 

A análise de nossa realidade nos revela a dimensão e a importância 
coletiva, e não individual ou divisível, dos eventos desportivos. Sem 
razão, mais uma vez afirmo, me parece a cobrança, por via de taxas, 
do serviço de policiamento nos jogos amadores. A permanência da 
cobrança da taxa, nos termos genéricos da legislação em vigor, é um 
desincentivo direto à promoção das práticas esportivas, atividades que 
tanto pesam no somatório dos níveis de qualidade de vida da 
população. 
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A proposta legislativa em comento não tem a finalidade de 

beneficiar nenhuma região em específico. Asseguramos o 
cumprimento do princípio da uniformidade geográfica da isenção. No 
mais, a inovação legislativa engloba o espírito normativo da abstração 
e generalidade. Ressalte-se, ainda, o fato de termos buscado a 
motivação da proposição no próprio âmbito das manifestações plurais 
de nossa coletividade. Nós, legisladores, definitivamente não 
podemos nos esquecer de que os ganhos da legitimidade e da 
eficácia da estrutura normativa estão diretamente vinculados às 
necessidades do corpo social. 

Longe da pretensão de apresentar a proposição de lei como uma 
idéia acabada, acredito no amadurecimento da questão com o debate 
do processo legislativo e aguardo as contribuições dos colegas de 
legislatura. 

Muito obrigado. 
*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Marília Campos. 
A Deputada Marília Campos* - Os acontecimentos de hoje me 

deixaram preocupada com o posicionamento do Deputado lrani 
Barbosa. Examinei as notas taquigráficas da reunião da Comissão de 
Constituição e Justiça ocorrida no dia 22/5/2003, quando foi discutido 
o Projeto de Lei n° 7/2003, que restringe o uso de armas pela Polícia. 
O Deputado lrani Barbosa afirmou que o Deputado Durval Ângelo é 
ligado a traficantes e que participou de almoço de confraternização 
com bandidos. Disse que, na eleição passada, os Deputados mais 
votados eram defensores de bandidos, referindo-se, talvez, aos 
Deputados Durval Ângelo e João Leite. 

O ataque, as suspeições e as acusações de bandidagem não se 
restringem aos Deputados, mas ao Poder Judiciário e ao Ministério 
Público. Disse que há bandidos no Ministério Público e no Poder 
Judiciário. Referiu-se a um Juiz de Ribeirão das Neves, dizendo que é 
amigo do Deputado Durval Ângelo, "soltador" de traficantes e 
vendedor de sentenças. O Deputado lrani Barbosa colocou em 
suspeição Deputados, acusou Juízes e o Ministério Público, e nada foi 
feito . 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva afirmou que tomará providências, 
acionando a Comissão de Ética. 
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Apresentei requerimento solicitando que a Comissão de Ética 

tome providências. Se a Assembléia foi , de certa forma, 
condescendente com os acontecimentos do dia 22/5/2003, não fazer 
nada a partir de agora seria no mínimo conivência, omissão. Lerei o 
requerimento. (-Lê:) 

"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, a Deputada que este subscreve, requer a V. Exa. que 
dirija à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar pedido de 
instauração de processo com o fim de apurar a conduta do Deputado 
lrani Barbosa no âmbito desta Casa, o qual, reiteradamente , em 
discursos, apartes e posicionamentos tem se referido a diversas 
autoridades e instituições de forma desrespeitosa, demeritória e até 
caluniosa, fazendo acusações sem apresentar provas e na ausência 
dos acusados, inibindo, inclusive, sua possibilidade de defesa. 

Lembramos que "a ofensa física ou moral a Deputado, a servidor do 
Poder Legislativo ou a qualquer outro cidadão, nas dependências da 
Assembléia", é capitulada como incompatível com a ética e o decoro 
parlamentar pelo Código de Ética Parlamentar. O art. 2°, IV, do 
mesmo Código de Ética, dispõe que "considera-se incompatível com a 
ética e o decoro parlamentar o ato que atente contra a dignidade da 
investidura, do Poder Legislativo e das instituições democráticas". O 
art. 23 do mesmo diploma prevê que "qualquer Deputado, cidadão ou 
partido político com assento na Assembléia poderá encaminhar à 
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar representação contra 
Deputado pela prática dos atos de que trata o art. 2° desta resolução". 
A Constituição do Estado prevê, em seu art . 58, que perderá o 
mandato o Deputado cujo procedimento for declarado incompatível 
com o decoro parlamentar. 

Em nome da imagem deste Legislativo, perante a população que 
acompanha nossos trabalhos, não podemos mais permanecer 
passivos, sob pena de omissão, permitindo que cidadãos sofram 
execração pública sem direito a defesa, e que a imagem do 
Legislativo seja reiteradamente desrespeitada por palavras levianas. 
Assim, consideramos que tal procedimento não pode ficar sem uma 
intervenção firme e serena da Comissão de Ética, que se deve utilizar 
de todos os meios regimentais e legais para fazer prevalecer a 
verdade e restaurar a dignidade dos mandatos de que somos 
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investidos. 
Solicitamos, portanto, que a Comissão de Ética efetue o imediato 

levantamento das intervenções do referido Deputado, procedendo ao 
exame de seu conteúdo à luz dos diplomas que regem a matéria, 
concluindo pela instauração ou não do devido processo, a fim de que 
a ética e a dignidade sejam restabelecidas neste parlamento. 

Eram essas as minhas palavras. Obrigada. 
* - Sem revisão da oradora. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, o espírito inicial que me trouxe a esta tribuna - após ouvir 
a entrevista concedida, no dia 9, pelo Deputado lrani Barbosa ao 
Programa Eduardo Costa, na Rádio Itatiaia, depois de haver tomado 
conhecimento, por alguns colegas, dos discursos proferidos ontem, 
com relação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, e hoje, na 
reunião realizada pela manhã - era outro. 

Por que mudei? O que me traz a este Plenário é um profundo 
sentimento de tristeza, além de muita pena e compaixão por uma 
pessoa com tal pobreza de espírito. Deve sofrer muito, viver 
atormentado com tal pequenez de vida. Mudei por causa desses 
sentimentos. O que motivou essa mudança? Lendo a liturgia desta 
quinta-feira, encontrei , na 1 a Leitura, na carta de São Paulo aos 
colossenses uma reflexão que mostra uma regra fundamental para a 
convivência. O apóstolo Paulo diz: "Por isso, revesti-vos de sincera 
misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-
vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente." 

Esse foi o meu sentimento maior. 
Em discurso fenomenal , do Capítulo 6 do Evangelho de Lucas, 

destaco alguns trechos do que considero o centro da lei cristã. Jesus 
diz: (- Lê:) "Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos 
odeiam; bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos 
caluniam. Se alguém vos der uma bofetada numa face, oferecei 
também a outra. Se amais apenas aqueles que vos amam, que 
recompensa tereis?" Pensei profundamente nessas palavras. São 
difíceis e até incompreensíveis ao senso comum. mas mudaram muito 
minha opinião. 

Eu iria chegar aqui e dizer quem é o Sr. lrani Barbosa, e me lembrar 
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de tantos discursos e impropérios que produziu desta tribuna. Mas 
isso seria exigir demais, e querer que da pedra brotasse água, ou que 
de um cactus espinhento e inóspito saísse alguma fruta doce que 
servisse para consumo humano. Tenho muita pena desse senhor, é 
um pobre coitado e infeliz. Quero dizer, de público, que não há platéia 
para ouvir suas falas. Trata-se de pessoa que só sabe caluniar e 
difamar. Na sua vida pública, aliou tudo isso à extorsão e a outras 
operações feias e reprováveis. Suas ações prejudicam não a ele, mas 
a esta Casa, que tem tantos homens de bem. Temos nossas 
divergências ideológicas, mas trabalhamos com liberdade e 
democracia. Podemos pensar diferente, mas o problema dele é de 
incompatibilidade real e concreta. 

Esta tribuna já foi usada por Dazinho, Riani, Sinval Bambirra, por 
Deputados como Sebastião Navarro Vieira, Ermano Batista, João 
Leite, Nilmário Miranda, Agostinho Valente e pela Deputada Sandra 
Starling. Não poderia, pois, ser este um espaço partilhado com 
pessoas de mente tão doentia e frágil e pobres de espírito. 

Não quero aqui me justificar. Tudo o que faço é como Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos, cumprindo sempre o Regimento 
Interno desta Casa. Ontem, tivemos duas longas audiências públicas 
daquela Comissão, que nos tomou o dia todo. Hoje, estivemos na 7a 
Delegacia Seccional acompanhando o choro de uma mãe cujo filho foi 
assassinado. Saí do meu gabinete agora, e atendi outra família, O. 
Nérsia e Sr. José Leonardo, que tiveram seu filho assassinado na 
Praça Sete. Era homem de bem, trabalhador. Mesmo que fosse 
criminoso, não há pena de morte neste País! Se os verdadeiros 
bandidos estivessem na cadeia, talvez esta sociedade hipócrita não 
defendesse a pena de morte. Tudo o que faço é como membro do 
Poder, buscando dignificá-lo. Portanto, não tenho de explicar nada. 
Tenho sim, é de sentir pena. 

Há uma questão que passa dos limites. Compartilho-a com vocês, 
em ato de desagravo aos Desembargadores Luiz Carlos Biasutti e 
Reinaldo Ximenes Carneiro. 

Apenas para que ouçam as expressões usadas na Rádio Itatiaia, o 
Deputado lrani Barbosa chamou os dois Desembargadores de 
"bastões de glacê" e afirmou que vendem sentenças, além de fazer 
outras calúnias sem fundamento. Ontem, disse que os Tribunais de 
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Justiça e de Alçada estão cheios de corruptos, com raríssimas 
exceções. Pergunto aos Srs. Deputados se concordam com isso, se 
acreditam ser esse o perfil do Poder Judiciário no Estado. Podemos 
fazer críticas ao Poder Judiciário, acreditar que precisa melhorar, mas 
não podemos permitir que se estabeleça uma crise institucional devido 
à opinião de um Deputado. Incito os Deputados desta Casa a virem ao 
microfone e dizer que não é verdade. Esses dois Desembargadores 
não precisariam que nenhum Deputado os defendesse, suas vidas e 
histórias falam por eles, mas suas esposas ou filhos devem sofrer ao 
ouvir essas denúncias. Será que nenhum dos senhores teve, quando 
de uma polêmica envolvendo o Poder Legislativo, sentiment0 de 
algum filho, esposa, amigo, que se indignaram quando a Assembléia 
ou os políticos foram tratados de forma generalizada? Será que não 
gostariam que alguma voz se levantasse e dissesse, àqueles que 
fazem essas denúncias, que são políticos diferentes e não admitem 
que sua categoria seja tratada dessa maneira ofensiva? O Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva fala corretamente sobre o Conselho de Ética, mas 
este já tem as representações sobre os fatos ocorridos em maio e até 
agora não tomou providências. Por que não se reuniu ainda? O que 
estão esperando? Que se faça uma cena de sexo explícito no Plenário 
ou que se mate alguém para haver um corpo de delito e se tomar uma 
atitude? Um discurso como esse enfraquece as instituições, 
democracia não se faz sem instituições fortes, e é o nome desta Casa 
que está em jogo, não exatamente o nome dos Desembargadores 
citados. Presto solidariedade e faço um desagravo ao Ministério 
Público. Se a Comissão de Ética realmente funcionasse, gostaria de 
não me dirigir mais ao Deputado lrani Barbosa como Deputado. 
Imunidade parlamentar não é impunidade, existe para fortalecer a 
democracia e garantir que possamos falar em nome do povo e 
defendê-lo com destemor, não para ocultar crime ou atitudes 
equivocadas. O Deputado lrani Barbosa, ao falar da sede do 
Ministério Público, disse que na Av. Álvares Cabral há um palácio da 
corrupção, e cita dois Promotores, Dr. Leonardo Barbabella e Rodrigo 
Fonte Boa. 

Talvez nunca venham a conhecê-lo. Atuando em Ribeirão das 
Neves, mantiveram postura firme contra desmandos na penitenciária. 
Todos se lembram da quadrilha desbaratada que envolvia Diretores 
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de penitenciária, presos pela ação desses Promotores e do Juiz 
Wenderson de Souza Lima. 

O Promotor Leonardo Barbabella foi ameaçado de morte em 
Pirapora, porque. ao lado da lei e da justiça. defendia o interesse 
público e a sociedade. Em Ribeirão das Neves, Rodrigo dignifica o 
Ministério Público, o exercício da lei e o cumprimento da Constituição 
Federal. Sistematicamente, tem denunciado as quadrilhas existentes 
no município e tem tido a coragem de fazer justiça. Nunca agiram a 
favor do próprio interesse. Há três anos, quando o Deputado os 
denunciava, eu disse que, se tivessem culpa e responsabilidade, 
cabia ao parlamentar prová-las. A quem acusa compete o ônus da 
prova. Caso contrário, estaríamos invertendo o que existe de direito 
ocidental e moderno. 

Faço desagravo ao Ministério Público e digo ao Dr. Nedens que 
essa não é a opinião da Casa. Mais Deputados subirão à tribuna para 
dizer que não estão de acordo. Usei a tribuna para denunciar Juiz e 
Promotor, mas, por intermédio de provas, consegui que Promotores 
fossem afastados do cargo e impedidos de aposentar; que promotores 
envolvidos em corrupção fossem processados criminalmente no 
Tribunal de Justiça. Trouxe provas contra Juízes que se furtaram à 
punição porque correram para se aposentar. É o que precisa ser feito , 
entretanto, não podemos generalizar. Drs. Marins, Presidente do 
Tribunal de Justiça, e Nedens Ulisses, Procurador-Geral , esta Casa 
não concorda com as denúncias. Os Desembargadores Luiz Carlos 
Biasutti e Reinaldo Ximenes e os Promotores Leonardo Barbabella e 
Rodrigo Fonte Boa são considerados pessoas de bem e sérias; 
merecem, portanto, a admiração deste Poder. 

Deixo a interrogação: até quando nossos ouvidos agüentarão? Até 
quando assistiremos a isso inertes e impunes? No tributo a 
Maiakovsky, o poema termina assim: "Na primeira noite. eles se 
aproximam e colhem uma flor no seu jardim; você não diz nada. Na 
segunda noite, não se escondem. Pisam no seu canteiro, matam seu 
cão. Até que, finalmente, o mais fraco invade sua casa, rouba a voz 
da sua garganta. e você já não pode mais dizer nada". Obrigado. 

* -Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Genaro. 
O Deputado Antônio Genaro* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, a 
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Deputada Marília Campos e o Deputado Durval Ângelo foram 
ouvidos com a atenção de uma coruja. Os senhores sabem que me 
refiro à imagem da coruja no campo, que parece afinar os ouvidos 
para escutar os acontecimentos. Menciono-os porque desejo que o 
meu pronunciamento, mais suave e gostoso de se ouvir, mereça toda 
essa atenção. 

No último final de semana, a Igreja do Evangelho Quadrangular 
realizou um grande trabalho. Levamos para o Norte de Minas, o vale 
do Jequitinhonha e diversas cidades mais de 300t de alimento e 420 
mil peças de roupas. E ainda atendemos pessoalmente 96 mil 
pessoas e mobilizamos 22 caminhões e carretas para esse serviço. 
Além disso, houve um comboio de ônibus. Com satisfação digo que 
realizamos esse trabalho com a alma e o coração. Havia 2.180 
voluntários que pagaram a viagem com o próprio dinheiro. Entre eles, 
havia profissionais das áreas de enfermagem, de odontologia, de 
medicina, para atender, de imediato, ao que fosse necessário. 
Visitamos residência por residência , tanto na área rural quanto na 
região mais pobre de cada cidade. 

Numa dessas viagens, vi uma senhora, em sua residência, 
abandonada, com ferida na perna. apodrecendo, que parecia a cratera 
de um vulcão. Vimos também outros casos. Aliás, trouxemos algumas 
pessoas abandonadas, com doenças terríveis, para Belo Horizonte e 
pagamos todas as despesas. 

Hoje, menciono esse trabalho, que não é divulgado, porque o meu 
coração se alegra de participar desse tipo de evento, enquanto 
ocorrem tantas desgraças não só na sociedade brasileira, como 
também nos meios políticos. Graças a Deus pudemos realizar esse 
trabalho. Obrigado . 

.. - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara. 
A Deputada Maria Tereza Lara- Cumprimento o Sr. Presidente, os 

Deputados e os detentores de função pública do Estado - profissionais 
da educação -, mobilizados para defender os seus direitos. Como 
Vice-Líder do Bloco PT -PCdoB, manifesto apoio à iniciativa da 
Deputada Marília Campos de solicitar o parecer da Comissão de Ética 
sobre os fatos narrados por ela. Além disso, a minha solidariedade ao 
Deputado Durval Ângelo e às autoridades que foram desrespeitados 
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pelo Deputado lrani Barbosa em seu pronunciamento. 
Sabemos que, numa democracia, o limite é necessário para que ela 

se fortaleça. Não podemos deixar que as discussões ideológicas e as 
divergências partidárias nos levem a atingir as pessoas enquanto 
cidadãos e seres humanos, principalmente sem apresentar provas. 
Isso é muito grave , sobretudo no momento que vive nosso País. de 
fortalecimento não só da democracia representantiva , mas também da 
democracia direta, da participação popular, do fortalecimento dos 
movimentos organizados. Isso significa não desmerecer nem 
desvalorizar as entidades, os órgãos nem os poderes constituídos. 
Muito pelo contrário , a participação popular verdadeira questiona, para 
fortalecer esses órgãos. Se assim não fosse , não seríamos 
democracia, mas anarquia ou outro sistema de governo. Não é o que 
defendemos e não é o que foi eleito com o companheiro Lula na 
Presidência da República. 

Posta essa questão, Sr. Presidente, no contexto que estamos 
vivendo, quero solicitar de V. Exa., como Presidente em exercício, que 
possamos fazer 1 minuto de silêncio, não só para quem está dentro 
deste Plenário, mas também para todos os que nos assistem pela TV 
Assembléia , relembrando os fatos trágicos ocorridos há dois anos com 
a queda das torres do World Trade Center. Ao invés de construção da 
verdadeira democracia, do respeito, do trabalho pelo fim da exclusão 
social, tivemos ali, de um lado, um país imperialista que, por muito 
tempo, deflagrou guerras e mais guerras no mundo inteiro e, de outro 
lado, o terrorismo, achando que a solução seria combater com maior 
violência e mais mortes. Gostaria que fizéssemos 1 minuto de silêncio 
para refletirmos e trabalharmos, diuturnamente, a cada segundo, para 
que nunca mais, no mundo inteiro, reine a violência, e se estabeleça a 
paz. A verdadeira paz está alicerçada na justiça, na fraternidade, no 
respeito , na solidariedade. Por isso temos de começar a construir 
essa verdadeira paz e a combater o terrorismo começando por nós 
mesmos. Temos de nos respeitar, sobretudo nesta Casa Legislativa, 
pois todos fomos eleitos pelo povo, que tem em nós a esperança de 
dias melhores e de uma sociedade mais justa e fraterna. Fatos como 
o de hoje nos mostram que o terrorismo não ocorre somente nos 
Estados Unidos, muitas vezes está perto de nós. Temos de erradicar 
qualquer forma de terrorismo. Tanto o terrorismo dos países 
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imperialistas, que exploram os países mais pobres, quanto o 
terrorismo daqueles que matam e têm matado inocentes. Quantas e 
quantas vidas têm sido ceifadas tanto no Oriente quanto em nosso 
meio. Na região metropolitana, jovens e jovens têm tido suas vidas 
ceifadas exatamente porque não há entre nós a partilha, a 
fraternidade. Infelizmente, a droga ainda reina, e ainda existem 
pessoas que apostam em um mundo egoísta, como se pudessem ser 
felizes sozinhas. Disse Lula recentemente: "Existe a felicidade onde 
se pode partilhar a felicidade". Então, solicito de V. Exa., Sr. 
Presidente, que possamos fazer 1 minuto de silêncio simbólico para 
refletirmos sobre nossas ações para constuirmos verdadeiramente um 
mundo onde reine a verdadeira paz, alicerçada na justiça, na 
transparência e na fraternidade. 

- Procede-se a homenagem póstuma. 
Questão de Ordem 

A Deputada Maria Tereza Lara- Sr. Presidente, no contexto em que 
estamos vivendo, quero solicitar de V. Exa., como Presidente em 
exercício, que possamos fazer 1 minuto de silêncio, não só para quem 
está dentro deste Plenário, mas também para todos aqueles que nos 
assistem pela TV Assembléia, relembrando os fatos trágicos ocorridos 
há dois anos com a queda das torres do World Trade Center. Em vez 
da construção da verdadeira democracia, do respeito , do trabalho pelo 
fim da exclusão social, tivemos ali , de um lado, um país imperialista, 
que, por muito tempo, deflagrou guerras e mais guerras no mundo 
inteiro e , do outro lado, o terrorismo, achando que a solução seria 
combater com mais violência e mais mortes. Gostaria que fizéssemos 
1 minuto de silêncio para refletirmos e trabalharmos, diuturnamente, a 
cada segundo, para que nunca mais, no mundo inteiro, reine a 
violência, voltando a paz. A verdadeira paz está alicerçada na justiça, 
na fraternidade, no respeito , na solidariedade. Por isso temos de 
começar a construir essa verdadeira paz e a combater o terrorismo 
começando de nós mesmos. Temos de nos respeitar, sobretudo nesta 
Casa Legislativa, já que todos fomos eleitos pelo povo, que tem em 
nós uma esperança de dias melhores e de uma sociedade mais justa 
e fraterna. Fatos como o de hoje nos mostram que o terrorismo não 
acontece somente nos Estados Unidos, muitas vezes está perto de 
nós. Temos de erradicar qualquer forma de terrorismo. Tanto o 
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terrorismo dos países imperialistas, que exploram os países mais 
pobres, quanto o terrorismo daqueles que matam e têm matado 
inúmeros inocentes. Quantas e quantas vidas têm sido ceifadas tanto 
no Oriente quanto em nosso meio. Na região metropolitana, jovens e 
jovens têm tido suas vidas ceifadas exatamente porque não há entre 
nós a partilha, a fraternidade. Infelizmente a droga ainda reina e ainda 
existem pessoas que apostam em um mundo egoísta, como se 
pudessem ser felizes sozinhas. Disse Lula recentemente: "Existe a 
felicidade onde se pode partilhar a felicidade". Então, solicito de V. 
Exa., Sr. Presidente, que possamos fazer 1 minuto de silêncio 
simbólico para refletirmos sobre nossas ações para constuirmos 
verdadeiramente um mundo onde reine a verdadeira paz, alicerçada 
na justiça, na transparência e na fraternidade. 

O Sr. Presidente - A Presidência acata o pedido da Deputada Maria 
Tereza Lara e solicita que o Plenário faça um minuto de silêncio. 

- Procede-se a homenagem póstuma. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara. 
A Deputada Maria Tereza Lara- Muito obrigada, Sr. Presidente. 
Espero que o nosso Deus, que é o Deus que caminha no meio do 

seu povo, faça permanecer a justiça, abençoe o nosso trabalho e nos 
ajude verdadeiramente a construir a paz entre nós. 

A Deputada Jô Moraes (em aparte)* - Cara Deputada Maria Tereza, 
amiga e companheira do Bloco PT-PCdoB, quero irmanar-me a V. 
Exa. em seu pronunciamento, sobretudo no que diz respeito à 
perspectiva de recomposição e de resgate do sentido de humanidade 
que todos temos que abraçar. 

Nesta oportunidade, quero também expressar a minha 
solidariedade, em nome do meu partido, o PCdoB, ao Deputado 
Durval Ângelo. Acho que, às vezes, a gente se acostuma com o 
cotidiano, com a mediocridade e com as agressões que fazem parte 
do viver da sociedade e da civilização de hoje. 

Mas temos que nos indignar e ser como os vaga-lumes e acender, 
de vez em quando, a luz na escuridão de uma sociedade que vive 
uma crise civilizatória profunda, que ameaça inclusive a nossa 
expectativa e a nossa esperança de vida. A crise que vivemos é 
global, geral e de natureza econômica. Os países já não se 
desenvolvem. Vivemos uma crise das instituições políticas em nível 
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mundial, de desrespeito aos organismos internacionais. Os 
Estados Unidos têm desencadeado no mundo um profundo belicismo. 

E vivemos nossa crise particular cotidiana das instituições políticas. 
Estava hoje na ACADEPOL, participando de uma discussão sobre o 
problema da política de gênero. E eu lembrava que se solicitássemos 
ao cidadão um adjetivo que pudesse ser dado aos políticos, a 
sociedade inteira entraria em convulsão, xingando todos com os 
piores adjetivos. 

Então disse: tudo bem. Mas o que sucede às instituições políticas? 
O que organiza a sociedade? O que define a perspectiva de 
organização? Por isso, Deputada Maria Tereza, compartilho da 
indignação de V. Exa. , da companheira Marília e dos companheiros 
Rogério Correia e Durval Ângelo. Ou recuperamos o sentido, a 
perspectiva e o respeito das instituições democráticas, e desta Casa e 
cada parlamentar com sua ação específica, ou afundaremos e 
chafurdaremos no lamaçal da mediocridade e da desorganização e 
desestruturação da sociedade. 

Esta Casa tem que defender o que existe de mais precioso na vida 
da sociedade: suas instituições. Calar, neste momento, seria negar a 
perspectiva e a esperança que a humanidade precisa ter. 

A Deputada Maria Tereza Lara- Muito obrigada . 
.. - Sem revisão da oradora. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen. 
A Deputada Maria José Haueisen• - Sr. Presidente, Deputados, 

senhores que nos ouvem das galerias e que nos escutam em suas 
casas, estamos aqui também para lamentar fatos que acontecem 
nesta Casa, que, se não diminuem o parlamento, de certa maneira, 
jogam fumaça em todos nós, impedindo que as pessoas tenham maior 
discernimento sobre a importância do poder público e do Poder 
Legislativo e a real função deste parlamento. 

A Deputada Jô Moraes, que nos antecedeu, disse que se quisermos 
ouvir as pessoas, indagando-as a respeito da idéia que cada um faz 
deste Poder, o resultado não será muito positivo. Para muitos, esta 
Casa é o lugar onde ninguém faz nada, onde as pessoas não 
trabalham. Além disso, acreditam que os aqui estão entraram para 
prejudicar, porque são corruptos e querem apoiar a corrupção. Se, 
infelizmente, existe nesta Casa alguém que não trabalha ou que não 
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trabalhou, não fazendo jus aos votos que recebeu, não podemos 
concordar com que a lama seja jogada sobre todos e, principalmente, 
sobre a instituição. Democracia é processo, processo de alto risco. 
Quando o parlamento se enfraquece e os que têm a incumbência de 
fortalecer a democracia acomodam-se diante das calúnias e injúrias, 
com certeza, a ditadura se fortalece, e aqueles que abusam, 
corrompem ou enganam ganham mais espaço. 

Digo tudo isso para lembrar que não é a primeira vez, nesta Casa, 
que o Deputado lrani Barbosa, da tribuna ou usando os microfones 
que estão à nossa disposição, faz injúrias, acusa e agride, de maneira 
indecorosa, os companheiros que aqui trabalham, o parlamento como 
um todo e o Poder Judiciário. Acusa sem provas e grita o quanto 
pode, porque, na verdade, quanto maior o grito, menor o argumento e 
a capacidade de entender as coisas. 

Nosso amigo e companheiro Durval Ângelo, que aqui se manifestou , 
com muita tranqüilidade e classe, apelando para que cada um de nós 
tivesse compaixão e misericórdia, porque considera aquele acusador 
um coitado, por não ter discernimento das coisas, e invocou o perdão 
que Jesus pede a cada um de nós para aqueles que nos atacam, de 
certa maneira, tem razão. Mas, à medida que achamos merecer a 
nossa compaixão, por ser pobre coitado e precisar ser tratado de 
maneira diferente, mais agressão aparece. Quantas e quantas vezes, 
neste parlamento, eu, que já estou aqui há bastante tempo, vi e ouvi 
colegas nossos serem injuriados, agredidos. E as coisas continuam. 
Então, esse parlamentar, que não tem nada de pobre coitado -
acredito ser mal-educado, não ter compreensão do que faz e do que 
fala-, vai ganhando asas e mostrando, cada vez mais, como reage e 
faz. 

Se, neste parlamento, onde somos pessoas livres e independentes, 
ouvimos tudo isso, qual será o trato que as pessoas mais simples 
terão, ao atravessarem o caminho desse senhor, ao impedirem-no, de 
qualquer maneira, de conseguir, como quer. seus intentos e suas 
pretensões? Imagino a opressão sofrida por aqueles que não sabem 
resolver, que desconhecem seu próprio poder, que não têm cidadania. 

Está na hora de esta Casa se manifestar; de sua Comissão de Ética, 
que já existiu em outras épocas e nunca atuou, tomar posição; e de 
tomarmos conhecimento do real significado da imunidade 
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parlamentar. Graças a Deus, temos essa prerrogativa, para 
denunciar, se for preciso. e expressar nossas idéias, mesmo que 
sejam diferentes das dos outros, já que, na divergência de opinião, 
crescemos. Entretanto, usar essa "imunidade" para gritar, agredir e 
injuriar é abuso de poder, falta de decoro parlamentar. 

Tudo tem limites, por isso nos solidarizamos com todos os 
Deputados - inclusive os que já passaram por esta Casa - que. de 
alguma maneira, incomodaram o Deputado lrani Barbosa e dele se 
tornaram inimigos e também com todos os que por ele ainda são 
recentemente agredidos. O Deputado Durval Ângelo é o alvo 
preferido, mas muitos outros que, de qualquer maneira, o 
incomodaram já foram agredidos, como o Deputado Rogério Correia. 
Além deles, há os membros do Poder Judiciário. Se existem 
Deputados que não cumprem sua missão e membros do Poder 
Judiciário relapsos e incompetentes para exercerem seus cargos, não 
mudaremos a situação com injúria, calúnia nem agressões violentas. 

Queremos solidarizar-nos também com nossa companheira 
Deolinda - vítima da injustiça do poder que domina, castiga e controla, · 
a qual, de maneira injusta, foi presa em sua casa -, assim como com 
todas as pessoas mais fracas , que vivem debaixo dos tacões e dos 
palavrões daqueles que se consideram os tais, os poderosos, os 
infalíveis, enfim, que se colocam acima de qualquer suspeita. 

Pedimos a esta Casa, sobretudo ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
Presidente da Comissão de Ética, que reúna seus membros, para 
tomar providências, pois esta Casa não pode se ajoelhar mais diante 
de tanta impunidade, abuso e desrespeito não apenas a este grupo, 
mas também aos cidadãos que, em sua casa, sintonizam o canal da 
TV Assembléia e escutam palavras que são desapropriadas até para 
um botequim de esquina e ferem os ouvidos das pessoas que têm um 
mínimo de compreensão e respeito pelos outros seres humanos. 

Esperamos que esta Casa, tome uma posição, a fim de impedir que 
continuemos a conviver com tamanho desrespeito e tanto desaforo 
vindos do Deputado lrani Barbosa. Muito obrigada. 

* - Sem revisão da oradora. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo 

Aloise. Srs. Deputados, imprensa, senhoras e senhores, nesta tarde 
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tecerei alguns comentários a respeito do IPSEMG, principalmente 
no tocante ao programa de saúde que proporciona ao servidor público 
de nosso Estado. 

Antes, deixarei as minhas impressões e agradecimentos ao 
Deputado Antônio Genaro, que usou deste mesmo espaço para 
anunciar uma ação extremamente importante da Igreja do Evangelho 
Quadrangular, de que faz parte, na região norte-mineira. 

Caro Deputado Antônio Genaro, os números apresentados por V. 
Exa. são impressionantes. Trata-se de uma ação esporádica, mas que 
certamente proporcionou um benefício inestimável à população norte-
mineira, mormente à população de Montes Claros e de Manga, onde 
sou o Deputado representante majoritário, levando atendimento social , 
médico e espiritual a milhares de pessoas. 

Essa ação foi exercida por um órgão, ou instituição, que, apesar da 
função precípua de levar a pregação da palavra de Deus, de fazer a 
conversão e de atender às pessoas que necessitam de um apoio 
espiritual , não se esqueceu do componente social, tão importante e 
tão escasso nos dias de hoje. Penso no alcance desse trabalho e faço 
uma comparação com os trabalhos desenvolvidos pelos órgãos 
governamentais. Isso é impressionante, porque o Estado é muito 
maior que qualquer instituição. A nossa região, historicamente, 
depende, infelizmente, das ações sociais de organizações não 
governamentais e também governamentais. Estamos passando por 
um momento crítico. O Norte de Minas já está há sete meses sem 
chuva. Imaginem o que significa uma cidade ficar por esse tempo todo 
sem que caia uma gota de água! A população tem de andar por 
quilômetros com lata d'água na cabeça na busca de água para beber, 
para cozinhar e para lavar roupa. A nossa região possui quase 500 
poços artesianos, perfurados pelo Governo do Estado, pelo Governo 
Federal e por instituições internacionais, sem os equipamentos para 
retirar a água do subsolo, que poderiam trazer um pouco de alento à 
nossa população. Imaginem a desesperança desse povo! Fico feliz 
com esses movimentos, como o realizado pela Igreja do Evangelho 
Quadrangular, que, em Montes Claros, possui uma ramificação das 
mais importantes, sob o comando do Pastor Adilson, nosso amigo, 
que, além do trabalho espiritual , desempenha um trabalho fantástico 
na área social. 
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Por isso, sinto-me à vontade para ressaltar o trabalho feito com 

os 22 caminhões que distribuíram milhares de peças de roupas, 
cestas básicas. As pessoas contaram ainda com atendimento médico 
e odontológico. Sinto-me deveras feliz com o anúncio. Esperamos que 
isso inspire, sirva de exemplo para que governantes, autoridades, 
outras igrejas e sociedade comecem a pensar não só no Norte de 
Minas, mas também no Jequitinhonha, aqui tão bem representado 
pela Profa. Maria José Haueisen. Não desejamos que vejam essa 
região como capenga, dependente. Não queremos que a população, o 
povo mineiro, pense no Norte, essa metade de Minas para cima, como 
região na qual chegamos, oferecemos uma cesta básica e fica tudo 
resolvido. Lá o povo pede pão porque, muitas vezes, não sabe o que 
pedir. Porém, essa região possui um potencial fantástico; tem o 
Projeto Jaíba; pode ser o celeiro do País; é onde está sendo 
construída a barragem hidrelétrica de lrapé; possui terras férteis e 
água em abundância, apesar de, infelizmente, as chuvas 
concentrarem-se em poucos dias e não se ter o cuidado de represar a 
água. Seu povo é fantástico , maravilhoso e, mesmo com todas as 
adversidades, não perde a fé em Deus, está sempre esperando 
fazermos algo para ajudá-lo. Trata-se de uma região que precisa ser 
redescoberta pelos demais governantes. 

Temos fé no Presidente da República, que saiu lá das bases, 
passou fome e conhece a fome do nordestino. Com sua sensibildade 
recriou a SUDENE e criou o Fundo de Desenvolvimento para o 
Nordeste e Norte de Minas, Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Graças 
a Deus também temos um Governador sensível, inteligente, jovem e 
que quer aproveitar sua potencialidade, vigor político, para fazer 
história no Estado. Confiamos no nosso Governador Aécio Neves. 
Parece que efetiva e objetivamente, o Norte de Minas está sendo 
redescoberto. 

O Deputado Antônio Genaro (em aparte)* - Apenas acrescento que 
a Igreja Quadrangular faz esse trabalho uma vez por ano. Se 
fôssemos pagar totalmente, chegaria provavelmente a 
R$3.000.000,00. Graças a Deus, conseguimos muitos voluntários. 
Uma parte dos caminhões pagamos do nosso bolso; os outros são 
doados. A Polícia Militar enviou a carreta para ajudar no transporte. 

Porém, isso não resolve, é apenas um paliativo. Esperamos que 
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outras entidades e associações façam alguma coisa, enquanto o 
Governo não age, pois sabemos que toda providência oriunda do 
Governo é demorada. Quando visitamos essas cidades, não 
entregamos apenas as cestas básicas, mas levamos carinho, amor, 
calor humano, conversamos com as pessoas para que se sintam 
gente. Obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte. Certamente Deus 
haverá de recompensar esse gesto bondoso da Igreja do Evangelho 
Quadrangular e nos ajudará a termos programas duradouros, com 
objetivos pré-fixados que mudem o Norte de Minas. 

Convido os parlamentares para, na próxima quarta-feira, dia 16 de 
setembro, reunirem-se conosco na Comissão de Saúde, que 
extraordinariamente receberá os Diretores do IPSEMG, a fim de 
debatermos as questões do seu programa de saúde para os 
servidores do Estado. 

A preocupação com isso é muito grande . Desde que ocorreram, já 
há alguns meses, as modificações, por meio de projetos, o IPSEMG 
está passando por uma reestruturação, com a qual tem sofrido os 
servidores que necessitam do atendimento médico-odontológico em 
todo o Estado. Em Belo Horizonte, temos o Hospital Israel Pinheiro, do 
IPSEMG, que é um dos melhores e mais bem equipados deste País. 
Nota 1 O em atendimento, mas não tem como estendê-lo aos mais de 
450 mil servidores e dependentes em todo o Estado. 

O que acontecia com o IPSEMG? Tínhamos as regionais nas 
cidades-pólo, que têm os seus médicos e dentistas, embora em 
número reduzido, mas que atendiam, pelo menos de forma mínima, os 
funcionários e dependentes. E, nas cidades pequenas, havia o 
sistema de credenciamento de médicos e dentistas, que atendiam em 
seus consultórios. No entanto, já há algum tempo esses 
credenciamentos foram suspensos devido a essa reestruturação do 
IPSEMG. 

Imaginem um universo de mais de 500 mil pessoas que precisam 
desse atendimento. Está acontecendo um grande acúmulo, uma 
grande demanda nas cidades-pólo. Em Montes Claros, onde há 
médicos e dentistas do quadro, nem todos credenciados, inclusive 
para atendimento pró-labore, a situação está realmente difícil. 

A Sra. Ana Amélia, juntamente com o quadro, tem feito um trabalho 

L____._---0---.--1 



55g 
fantástico, mas não dão conta de tudo. É necessário que voltem 
esses credenciamentos. São centenas de dentistas que querem e 
precisam trabalhar. mas não podem fazê-lo porque foi tirado deles o 
direito de atender em regime pró-labore. 

Na quarta-feira, esperamos receber aqui o Dr. Hélio César 
Brasileiro, Presidente do IPSEMG, e o Sr. Rui Romano Brasileiro, 
Diretor de lnteriorização desse Instituto, para que possamos chegar a 
um denominador comum e colocar um ponto final nesse processo de 
reestruturação. Precisamos voltar imediatamente o atendimento de 
todos os funcionários do IPSEMG. 

Fica feito o convite não só aos médicos da Comissão de Saúde; mas 
também a todos os companheiros e companheiras, que esperamos 
estejam presentes, a fim de que tomemos conhecimento da situação e 
possamos cobrar uma ação emergencial do Instituto no atendimento 
médico-odontológico, principalmente no interior de Minas Gerais. 

"-Sem revisão do orador. 
23 Parte (Ordem do Dia) 

1a 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. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da 

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda 
à Constituição no 56/2003, do Governador do Estado, que dispõe 
sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. 
Pelo BPSP: efetivos - Deputados Bonifácio Mourão e Dalmo Ribeiro 
Silva; suplentes - Deputados Leonídio Bouças e Doutor Ronaldo; pelo 
Bloco PT -PCdoB: efetivos - Deputados Durval Ângelo e Weliton 
Prado; suplentes - Deputados Roberto Carvalho e Laudelino Augusto; 
pelo PL: efetivo - Deputado Leonardo Moreira; suplente - Deputado 
Alberto Bejani. Designo. Às Comissões. 

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, 
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nos termos da Decisão Normativa da Presidência no 9, os 
Requerimentos n°s 1.361 a 1.364/2003, da Comissão de Direitos 
Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno. 

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

termos do inciso XXIII do art. 82 do Regimento Interno, requerimentos 
do Deputado Rogério Correia (3), solicitando que os Projetos de Lei 
n°s 8 e 889/2003 sejam distribuídos, em 2° turno, à Comissão de 
Saúde, e que o Projeto de Lei no 1 .004/2003 seja distribuído, em 2° 
turno, à Comissão de Participação Popular (Arquivem-se.). 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Dinis 
Pinheiro, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, 
nos termos do seu § 1°, tranferi-la ao Deputado lrani Barbosa. A 
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 
minutos. 

O Deputado lrani Barbosa - Um fato ocorrido hoje em Ribeirão das 
Neves preocupou-nos sobremaneira, quando, por denúncia de um 
Vereador do PT, a Procuradoria da Prefeitura de Ribeirão das Neves 
abriu processo contra alguns moradores de uma área verde, que 
foram despejados violentamente pela PMMG. Mais de 100 homens, 
mais de 15 viaturas da polícia e um aparato que não se vê para 
prender traficantes, principalmente naquela cidade, onde temos um 
Major que cobra propina para automóvel da polícia escoltar caminhão 
de cerveja , onde se recebe propina de empresários de ônibus para 
poder mandar prender perueiros. 

Minha esposa foi vítima de denúncia por parte de um Deputado 
desta Casa e dois Vereadores do PT daquela cidade. Denúncia 
fraudulenta para beneficiar quadrilha instalada naquela cidade, 
formada pelo Juiz Wenderson de Souza Lima e os Promotores 
Leonardo Barbabella e Rodrigo Fonte Boa. 

O Promotor Leonardo achacava dono de loteamento. Temos três 
termos de ajuste e conduta, cada um de forma gritante e diferente do 
outro, sendo que, ao final , nenhum foi cumprido. Todos os donos de 
loteamento foram vítimas de termos de ajuste de conduta naquela 
cidade, mas para achaque. 

Levaremos essas denúncias gravíssimas à Comissão de Ética, que 
tem poder de justiça, para que sejam apuradas. Assim, a Assembléia 
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poderá quebrar o sigilo telefônico e bancário de vários elementos 
que acusaremos formalmente de formação de quadrilha. 

Lamentavelmente, um Deputado contratou um bandido, para que 
dissesse, na televisão, encapuzado, que eu o havia contratado para 
matar o Juiz traficante de Ribeirão das Neves. Depois, aquele cidadão 
foi preso, fazendo chantagem ao Deputado. No entanto, a Secretaria 
de Segurança abafou o inquérito, não sei se por envolvimentos 
amorosos do Deputado com o Secretário ou por fatos mais graves. 

Agora, felizmente , esta Casa - após quase 1 O meses da posse da 
nova Mesa e mais de 15 pedidos de instalação de CPis, uma delas a 
meu pedido, a fim de investigar várias falcatruas ocorridas no 
DETRAN, que serviram somente de pano de fundo para manchetes 
de alguns beneficiados da imprensa e de alguns esquemas de 
denúncias vazias - investigará todos os fatos. 

Levarei isso a fundo. Em razão de denúncias vazias, minha esposa 
foi condenada a 14 meses de prisão ou ao pagamento de multa de 1 O 
salários mínimos, por não atender caprichos de dois Promotores 
traficantes daquela cidade, integrantes de uma quadrilha que tem a 
participação de um Deputado desta Casa e de um Vereador - que 
enriqueceu da noite para o dia, participando desses ajustes de 
conduta em Ribeirão das Neves -, que faziam orgias dentro de 
presídios, que somente terminaram com a posse do novo Governo, 
porque foram proibidos de entrar nas casas de detenção de Ribeirão 
das Neves e de Contagem. 

As rebeliões acabaram, quando esse grupo de pederastas - que 
participava de orgias sexuais nos presídios - foi impedido de continuar 
a freqüentá-los. Por que não há mais rebeliões? Será que as pessoas 
que estão neste Plenário ou acompanhando meu pronunciamento 
pela televisão prestaram atenção que em Ribeirão das Neves e 
Contagem não ocorrem mais rebeliões? Em Ribeirão das Neves isso 
não acontece desde a posse do Subsecretário Agílio Monteiro. 

Essa investigação da Comissão de Ética será muito importante. 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, V. Exa., com sua capacidade 
fantástica de jurista renomado, fará uma investigação correta. Espero 
que a comissão tenha todos os poderes para investigar as denúncias. 
Sou um homem responsável. Estou no meu sexto mandato. Não sou 
um ancião que ocupa esta tribuna para falar de mim. Há pouco tempo 
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ele acusou um homem, que agora está no Tribunal de Contas, de 
haver desviado recursos de cestas básicas em sua cidade. Depois, 
teve de engolir as palavras como se fosse uma pessoa caduca. 
Respeito muito os idosos, quando têm bom caráter e não são 
caducos. É muito triste e vergonhoso quando são idosos e se fazem 
passar por caducos para usar de má-fé. É lamentável que um 
Deputado use esta Casa para manter vivos seus instintos 
pederásticos, juntamente com vícios, além de escudar-se em 
legendas, atrás do sacrifício de uma população. 

Sr. Presidente, esta Assembléia tem obrigação de investigar isso a 
fundo. Não estou fazendo média. Já ocupei esta tribuna pelo menos 
15 vezes para falar sobre o mesmo assunto. Espero que esta Casa 
investigue e não engane a população. Queremos a investigação que 
nos foi negada, ou seja, aquilo que uma CPI forjada nesta Casa não 
teve a capacidade para investigar, porque teve medo do troco do 
Judiciário, que poderia obrigar o Deputado que recebeu salários de 
90, 95 ou 1 00 mil reais por mês a devolvê-los. 

Temos de ser honrados. Se recebemos dinheiro erradamente, 
precisamos devolvê-lo. 

Apresentarei minhas declarações à Comissão de Ética. Quero que 
os Deputados envolvidos também apresentem as suas. Desta tribuna, 
havia Deputado afirmando que ganhava R$41 .000,00 por mês, 
enquanto, na verdade, ganhava R$1 00.000,00. Quero que isso venha 
a público. Vivemos momento importante nesta Casa, com a busca dos 
funcionários fantasmas. 

Precisamos mostrar para a sociedade casos como o do assassinato 
daquela modelo, que ficou dois anos com o inquérito engavetado no 
Ministério Público, e este depois reassumiu o caso, jogando o infeliz 
do detetive contra a parede. Só faltou colocar o mordomo do hotel 
como culpado pelo crime. Agora, as coisas estão se tranqüilizando. 
Isso tudo faz parte do nosso Estado. 

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, confio em V. Exa. para irmos a fundo 
nessa investigação. Pago qualquer preço para mostrar à sociedade 
mineira que existe pano de fundo, especialmente em Ribeirão das 
Neves, cidade em que um Juiz, dois Promotores, um Deputado, um 
Vereador e um Major da Polícia Militar estão envolvidos diretamente 
com a facilitação de fuga de traficantes. Quero apenas a verdade. 
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Nada mais do que a verdade. Espero que os senhores nos apóiem, 
de modo a não permitirmos formação de uma cortina de fumaça, 
como feito na CPI. Que a investigação não seja um engodo, mas um 
exame rígido, que faça com que os culpados paguem preço justo. 
Desejo que esta Casa tenha coragem para aprofundar as 
investigações, e não se acovarde, como da outra vez, evitando 
devolução de salários e não-julgamento pela justiça. Justiça essa que 
em grande parte é podre, que vende sentença e se corrompe. O 
Ministério Público abafou até o caso de seus superiores que vendiam 
facilidades aos donos de maquininhas caça-níqueis, porque a imagem 
de Minas ficaria maculada. 

Graças a Deus, conseguimos a instalação dessa Comissão de Ética, 
que investigará minhas denúncias. Não estou aqui para fazer 
acusação falsa. Vamos documentá-la. Quero que seja apurada, 
somente isso. Verdade, nada mais que a verdade. Não daqueles que 
se escudam atrás de religião, padre e pastoral , para praticarem atos 
libidinosos com presos que não têm escolha. São obrigados a praticar 
atos sexuais com essas pessoas, ou sofrem penalidades da "lei do 
pirata caolho", que é a lei dos porões dos presídios. Muito obrigado, 
Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Carlos 
Pimenta, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, 
nos termos do seu § 1°, tranferi-la ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva. A 
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 30 
minutos. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Cumprimento todos os presentes, 

especialmente as Diretoras de Escola no seu dia comemorativo. Esta 
Assembléia tem enorme gratidão pelas representantes do 
conhecimento e da cultura e haverá de restabelecer seus direitos 
nesta Casa. 

Solicitei a palavra pelo art. 70, por intermédio do nosso Líder, Carlos 
Pimenta, para fazer considerações a respeito de assuntos que 
envolvem nossa Casa, quanto à participação na tarde de ontem, em 
Brasília, e quanto à reunião da Comissão Especial da Cafeicultura. De 
início, apresento requerimento à Mesa, para que V. Exa. determine 
sejam enviadas à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar as notas 
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taquigráficas desta reunião ordinária, especialmente o depoimento 
do Deputado lrani Barbosa, pelo art. 70, bem como o pronunciamento 
do Deputado Durval Ângelo. V. Exa. estava presidindo esta reunião 
quando, no primeiro instante, manifestamos nossa posição quanto à 
apuração dos fatos ocorridos na manhã de hoje. Se assim o fizemos, 
foi por dever parlamentar. Naquele momento, entendi não ser a hora 
correta, pois estava presidindo a reunião. Posteriormente, já dentro de 
minhas funções, manifestei-me a V. Exa. quanto à convocação 
extraordinária da nossa comissão para apurar as responsabilidades. 
Estava, há pouco, participando da coletiva à imprensa, juntamente 
com o Presidente Danilo de Castro e outros membros do PSDB, 
quando soube que o Deputado Durval Ângelo iniciou suas 
ponderações, questionando a Comissão de Ética sobre o porquê de 
não haver tomado atitude quanto aos fatos ocorridos em maio deste 
ano. Devo reparar esse erro do Deputado Durval Ângelo, 
manifestando que nossa Comissão só foi instituída no dia 11 de junho. 
A Comissão não teria nenhuma atribuição regimental de acordo com o 
Código de Ética, que regula essa matéria. 

Jamais este Presidente recebeu do Deputado Durval Ângelo 
questionamento sobre o posicionamento de Deputados, 
particularmente do Deputado lrani Barbosa. Até agora, não nos foi 
apresentado nenhum questionamento. Segundo o Código de Ética, 
qualquer parlamentar, sentindo-se ofendido, poderá apresentar à 
Comissão ou à Mesa representação, para que seja recebida, 
formalizada, processada e julgada. De acordo com os arts. 2° e 4°, 
temos de zelar, acima de tudo, pelo decoro e pela ética 
parlamentares. Desde que assumimos a Comissão, solicitamos à 
Mesa a edição do Código de Ética para distribuição aos 
parlamentares. Inspirado no trabalho do Governador Aécio Neves, que 
instituiu a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, na Câmara dos 
Deputados este parlamento foi o primeiro a implementar o código. 
Estamos à disposição. Como não tínhamos conhecimento da 
existência de requerimento, este Presidente, de ofício, determinou 
reunião extraordinária no dia 2, às 14 horas. Não pouparemos 
esforços para apurar os fatos, já que são graves; as denúncias, 
gravíssimas. A Casa foi ofendida. Caso o Deputado lrani Barbosa 
tenha questões particulares com os Deputados, faça o requerimento 
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por escrito. Não use o microfone, que representa a voz dos 
Deputados para traduzir os legítimos interesses dos mineiros. Por 
parte do Deputado lrani Barbosa, a Comissão nenhum requerimento 
recebeu para tomar providências. Temos o dever de apurar 
minuciosamente os fatos, preservar e zelar pelos interesses do 
parlamento, independentemente do tempo. Não podemos conviver 
com manifestações que têm feito mal à Casa. Não estamos 
acostumados a comportamentos dessa natureza e não podemos dar 
maus exemplos. Como Presidente, difícil missão, jamais seremos 
omissos. Com o apoio dos Deputados e do Presidente Mauri Torres, 
apuraremos as irregularidades. 

Neste momento, saúdo o meu querido Deputado Federal Nárcio 
Rodrigues. Sinto satisfação e alegria por V. Exa. ser o comandante 
maior à frente do PSDB. Sob o seu comando e, particularmente, do 
Governador Aécio Neves, desejo fortalecimento vigoroso a V. Exa. e 
aos membros do partido. Certamente, a tarefa que assume não será 
somente sua, mas de toda a constelação dos tucanos de Minas 
Gerais. Hoje, galga o posto de Presidente do PSDB do Estado, um 
dos mais cobiçados. Pela sua honradez, dignidade e postura firme 
com os interesses de Minas Gerais na Câmara dos Deputados, V. 
Exa. tem muita história para contar. Mais uma vez, rendo-lhe minhas 
homenagens. 

Sr. Presidente, noticio que, ontem, os Deputados Adalclever Lopes, 
José Henrique, Gustavo Valadares, André Quintão, Mauro Lobo e eu 
estivemos em Brasília, acompanhando verdadeira cruzada cívica em 
prol do municipalismo. Não poderíamos deixar de consignar a nossa 
alegria em participar desse grande acontecimento cívico. Minas 
Gerais contou com a presença de 506 Prefeitos - maior representação 
de Prefeitos de sua história -. comandados pela posição firme e 
corajosa da Prefeita Adriene Barbosa, Presidente da Associação dos 
Municípios Mineiros. 

Neste momento, enalteço a visão do Deputado Adalclever Lopes, 
que, sensível à causa do municipalismo e autor do requerimento para 
a criação da Frente Parlamentar Municipalista, trouxe ao Plenário, há 
poucos dias, a presença de mais de 250 Prefeitos. Aliás , esse 
trabalho foi oriundo de audiência pública, que realizamos nesta Casa, 
em reunião conjunta das Comissões de Administração Pública e de 
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Assuntos Municipais, tendo como Presidente o Deputado João 
Bittar. 

Desde essa época, em momento algum essa Comissão cruzou os 
braços, pois se mobilizou muito e participou efetivamente das 
discussões, num período em que os Prefeitos passam por uma série 
de dificuldades devido à queda do FPM. 

Hoje, há 680 municípios mineiros que vivem, exclusivamente, da 
renda do FPM. Quer dizer, isso significa que 80% dos municípios são 
dependentes desse Fundo. Essa queda se acentua muito e traz aos 
administradores os mais sérios constrangimentos para a sua 
administração, com cortes de verbas, merenda e transporte escolar, 
diminuindo a folha de pagamento, enfim, acarretando o enxugamento 
da administração municipal. 

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte)- Obrigado. V. Exa. foi um 
grande companheiro participando, desde o início, da Frente 
Parlamentar Municipalista. Ontem, juntamente conosco, representou 
esta Casa, única Assembléia Legislativa presente. Em nome de todos 
os pares, formamos uma comissão com a Prefeita Adriene, que criou · 
esse movimento. Minas foi pioneira, pois é o Estado onde nasceram -
e nascem - todos os movimentos políticos. 

A Prefeita Adriene foi quem nos pediu a criação da Frente 
Parlamentar Municipalista. Essa Frente, por intermédio do nosso 
Presidente Mauri Torres, elaborou um documento e mandou para 
todas as Assembléias Legislativas do nosso País. Ontem pudemos 
ver um movimento com aproximadamente 16 mil pessoas, quase 
2.500 Prefeitos numa manifestação pacífica reivindicatória. Em 
nenhum momento a palavra foi usada para achincalhar a imagem do 
Presidente, mas, pelo contrário , para reivindicar do Presidente da 
República um espaço maior dos municípios nas discussões e na 
divisão do bolo tributário. O Presidente atendeu também uma comitiva 
e prometeu que vai olhar, com muito carinho, a questão dos 
municípios. Esta Assembléia Legislativa foi a única representada 
nesse movimento, e a maior caravana de Prefeitos e Vereadores foi a 
do nosso Estado. Queria, então, parabenizar todos os 77 Deputados 
desta Casa, que assinaram a Frente Parlamentar Municipalista, e a 
Prefeita Adriene, que mostrou sua garra e sua força nesse grande 
movimento. Muito obrigado. 
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O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - É um prazer ouvir V. Exa. 

Quero também, mais uma vez, ressaltar a importância da nossa 
presença ontem em Brasília. Por volta das 16 horas, participamos de 
um debate extraordinário com todos os Deputados Federa1s e 
Senadores, estando lá também o Deputado Domingos Savio, 
Presidente da Comissão de Administração Pública, que participou 
ativamente, de forma muito dedicada a todos os Prefeitos de Minas. 
Acho que esta Assembléia, sem dúvida alguma, prestou relevantes 
serviços ao municipalismo. Aliás, diga-se de passagem, todos nós 
somos municipalistas, todos temos nosso sentimento gravado no solo 
da cidade em que nascemos. Conhecemos todos os que moram êm 
nossa terra, conhecemos todas as nossas ruas, nossos problemas, 
nossas angústias e nossos sentimentos. O maior responsável pelo 
nosso município é o nosso Prefeito, o administrador da nossa cidade, 
baluarte das aspirações do povo, buscando sempre o melhor para 
nossa comunidade. 

Antes de passar a palavra ao Presidente Domingos Sávio, quero 
manifestar nossa alegria por esse importantíssimo acontecimento, na 
certeza absoluta de que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais 
jamais haverá de faltar com qualquer compromisso com todos os 853 
municípios, neste momento difícil que estão passando. Este é um 
compromisso nosso. A frente parlamentar criada por esta Casa tem 
esta finalidade: ser parceira e companheira dos Prefeitos. Com 
certeza havemos de criar mecanismos. Aliás, quero registrar, também, 
graças ao posicionamento firme, correto e exigente do Governador 
Aécio Neves, que ontem fomos premiados com uma emenda 
garantindo a Minas Gerais mais de R$1 .000.000,00 para distribuição 
conforme o pacto federativo. É isso que precisamos fazer: ações e 
pleitos como esse. A grandeza do que ocorreu em Brasília pode 
retratar nosso sentimento para com os Deputados Federais. O que 
estava faltando dentro do contexto nacional foi fotografado ontem na 
Praça dos Três Poderes, uma marcha cívica, com mais de 2.500 
Prefeitos, estando Minas Gerais com 506 Prefeitos presentes, a maior 
delegação, carregando a bandeira de Minas Gerais, dos seus 
municípios, garantindo, acima de tudo, a autonomia e a soberania de 
cada município. Isso é histórico e faz bem para nós, Deputados, que 
temos compromisso com nossas bases, nosso povo e nossa gente . 
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O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Inicialmente, quero 

lhe agradecer, Deputado Dalmo, o conceder-me a oportunidade de 
aparteá-lo. Faço-o inicialmente para parabenizá-lo. 

D1go com muita sinceridade que V. Exa. tem sido para mim - e, 
tenho certeza, para tantos outros na Casa - referência de trabalho, de 
senedade e de espírito aberto para buscar ser parceiro e estar ao lado 
daqueles que querem promover o bem. Isso de forma suprapartidária, 
de maneira que o sentimento do dever cumprido possa estar 
norteando o nosso mandato. 

Foi com esse sentimento que retornei ontem de Brasília, e ainda 
estive com V. Exa. à noite, trabalhando na Casa. Por algumas horas 
deslocamo-nos de Belo Horizonte, fomos a Brasília, voltamos no 
mesmo dia e cumprimos uma missão importante. Pude testemunhar, 
do alto de um caminhão de som levando a mensagem do 
municipalismo, como V. Exa. bem disse, a presença de milhares de 
Prefeitos em ato cívico dos mais belos que o País já viu. 

O ato foi pacífico, ordeiro, de quem foi ali não apenas para 
reivindicar para si, embora seja legítima a reivindicação quando feita 
por uma corporação. É absolutamente legítimo e natural quando 
Brasília ou qualquer outro palco de debates públicos recebem aqueles 
que reivindicam algo por uma categoria, seja de produtores, de 
trabalhadores ou de servidores públicos, ou seja, de alguém que pede 
para si e para seus pares. 

Ontem, em Brasília, vimos milhares de brasileiros fazendo pedidos 
para suas comunidades. É preciso que isso fique bem claro, porque, 
às vezes, de uma forma precipitada, pode-se imaginar que o 
movimento dos Prefeitos foi para pedir para eles mesmos. Até o fato 
de estarmos próximos de disputa eleitoral pode levar o munícipe a 
questionar: "O que esse Prefeito foi fazer em Brasília? Foi gastar 
dinheiro do município?". Ora, não é isso. Vi um ato cívico dos mais 
belos do País. 

Os representantes do povo, dos municípios mineiros e brasileiros 
estavam em Brasília a fim de pedir para o cidadão. Os Prefeitos - e 
nós, Deputados mineiros, lá estávamos solidários, representando a 
Casa - reivindicavam pensando no benefício do povo que vive nos 
municípios. Os Prefeitos foram dizer que não querem aumento de 
impostos, mas sim uma distribuição mais justa dos recursos. 
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Esse movimento foi feito num momento apropriado, porque na 

democracia, se você não se manifesta, pode ficar excluído do 
processo. A reforma tributária está sendo votada. Os Governadores se 
manifestaram, inclusive o Governador Aécio Neves, mas este não 
apenas em defesa do Estado como ente da Federação, mas também 
em defesa dos municípios. E muito ainda pode ser feito. 

Vimos que há sensibilidade por parte de alguns Deputados e 
Senadores - visitamos os três Senadores mineiros. Como V. Exa. 
pôde testemunhar, verificamos que algumas impropriedades precisam 
ser corrigidas. Por exemplo, estão querendo levar para o Congresso 
Nacional toda a prerrogativa de regulamentar o ICMS, esse imposto 
que, em Minas Gerais, já tem nuances sociais com o codinome Lei 
Robin Hood, que distribui os recursos levando em conta aspectos 
ambientais e até mesmo do nosso patrimônio histórico e cultural. Isso 
poderia levar à estaca zero, porque a proposta, em tramitação, diz que 
o ICMS será regulamentado por lei complementar. Entende-se que é 
lei complementar federal. Isso tira das Assembléias Legislativas do 
País a prerrogativa de discutir a maneira mais justa de distribuir o 
maior imposto que pode retornar para os municípios. 

Parabenizo V. Exa. pela manifestação, reiterando que fomos a 
Brasília como Deputados mineiros, e não como indivíduos partidários. 
Estávamos representando e levando o nome desta Casa ao lado de V. 
Exa., dos Deputados Adalclever Lopes, José Henrique e outros, como 
o Deputado André Quintão, que estavam trabalhando por questões 
ligadas à área social , mas que, com certeza, estavam solidários aos 
Prefeitos. 

Finalizando, fomos, pelo que pude perceber, a única Assembléia 
Legislativa do Brasil ali presente, para dizer que a Assembléia 
constitui elo entre o município e a Federação, pois temos 
compromisso com as nossas bases. 

Como companheiro de V. Exa. no PSDB, fico feliz de ver nosso 
partido honrar o "slogan" que está utilizando - ser a favor do Brasil. O 
PSDB votou a favor de algumas questões postuladas pelo Governo 
Federal , sem visar a cargos, e deverá votar outras questões com o 
Governo, sempre que for do interesse do Brasil. 

Parabéns a V. Exa., e muito obrigado pela oportunidade de fazer 
este aparte. 
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O Deputado Doutor Ronaldo (em aparte) - Quero enaltecer a 

pessoa do grande jurista e Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Parabenizo-
o por seu desempenho no dia-a-dia desta Casa, sabendo que V. Exa., 
como Presidente da Comissão de Ética, empreeenderá as ações 
mencionadas. Sinto que esta Casa crescerá. 

Por fim, quero apenas lembrar que aquele grande brasileiro, que dá 
nome, inclusive, a este Plenário, se vivo, faria aniversário amanhã -
nosso ex-Presidente Juscelino Kubitschek. Muito obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva- Muito obrigado a V. Exa. pela feliz 
lembrança de homenagear nosso grande ex-Presidente, o estadista 
Juscelino Kubitschek. Minas Gerais tem orgulho de ser seu Estado e, 
de certa forma, sua "nação". 

Outra razão que me traz a esta tribuna é manifestar nossa 
satisfação de fazer parte da Comissão Especial da Cafeicultura, por 
indicação da bancada. Além disso, tenho razão e alegria maior por ter 
tido a confiança do nosso caríssimo Presidente Paulo Piau, que me 
indicou relator dessa comissão. Confesso nossa alegria e disposição 
em poder trabalhar junto aos cafeicultores. Hoje, tivemos o prazer de 
aprovar nosso primeiro requerimento , do Deputado Doutor Ronaldo, 
preocupado com a situação da cafeicultura da sua querida Caratinga, 
por meio do qual apresentou sugestões, solicitou realização de 
audiência pública e encaminhou sugestões do presidente da nossa 
cooperativa quanto ao que esta Assembléia poderá fazer nessa frente. 
Fico muito feliz de, juntamente com os Deputados Laudelino Augusto, 
Luiz Humberto Carneiro e José Henrique, poder participar dessa 
comissão. Tenho certeza de que teremos grande desafio pela frente, 
não para garantir o preço do café, prorrogações junto ao Banco do 
Brasil , aditamentos de prorrogações e suspensões de processos em 
execução, mas para garantir, nesta Assembléia, comissão 
permanente em prol da cafeicultura. Hoje, Minas Gerais é responsável 
por 51 % da produção cafeeira brasileira. O Sul de Minas detém 27% 
do PIB, conseqüência da produção de café de primeiríssima 
qualidade, cuja exportação é conhecida por todo o mundo. Essa 
comissão terá grande papel , e pretendemos produzir, discutir e 
apreciar matérias constantes na pauta. Hoje, aliás, pudemos ouvir o 
Dr. João Roberto Puliti, da FAEMG, que tem demonstrado ser grande 
conhecedor da cafeicultura. 
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No ano passado, por feliz iniciativa do hoje Secretário João 

Batista de Oliveira, instalamos a CPI do Preço do Leite, apoiada pelo 
Deputado Luiz Fernando Faria. Fizemos inúmeras audiências e 
pudemos testemunhar junto ao Governo Federal nossa preocupação 
em produzir ações concretas em defesa de todo o setor ligado à 
produção de leite. 

Agora, a missão, sem dúvida, se desdobra. O café do Brasil vive 
uma situação difícil , e os cafeicultores estão cansados de buscar 
apoio do Governo Federal para seus pleitos. 

Esse assunto não é matéria exclusiva do Estado, mas temos que 
cuidar do que nos pertence. Precisamos começar por Minas, porque 
aqui estão nossos produtores. Em nossos municípios, há todos os 
tipos de produção: pequena, média e grande. Essa é uma cultura 
milenar, permanente, que vem sacudindo o desenvolvimento do País 
e que, infelizmente, não vem sendo prestigiada pelos órgãos do 
Governo. 

Com essa frente , procuraremos fazer gestões que tragam 
condições, visibilidade e, principalmente, conhecimentos técnicos para 
a cafeicultura. No dia 18, iniciaremos um extenso debate nesta Casa. 
Percorreremos quatro reg1oes, para discutir, nas bases, as 
dificuldades vividas pelos cafeicultores. Na condição de Deputados, 
poderemos prestar uma relevante contribuição a essa classe. 

No dia 24/9/2003, realizaremos, na Assembléia, uma audiência 
pública importantíssima, quando discutiremos a situação dos 
municípios que ainda não foram abrangidos pela telefonia celular. 
Fomos à TELEMIG e procuramos várias outras operadoras, mas não 
encontramos receptividade, pois alegam dificuldade financeira. 

Atualmente, a telefonia celular é uma necessidade de primeiríssimo 
grau e é urgente sua instalação nos municípios. Somente 258 
mumc1p1os são agraciados com esse serviço, e, por isso, 
promoveremos um debate, para conhecer de perto o processo. O 
próprio Ministério tem cobrado uma ação das operadoras, até mesmo 
em relação à telefonia rural. 

Mais uma vez, renovo nossa preocupação e a de todos os 
Deputados. Questionaremos o porquê de a Assembléia não ter 
conhecimento dessa programação e cobraremos muito das 
operadoras que apresentem um plano de trabalho, para os Prefeitos 
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deixarem de encaminhar aos Deputados cobranças e mais 
cobranças. Se visitamos algum município, a primeira coisa que nos 
pedem é instalação da telefonia celular. Portanto, esta Casa vai 
buscar junto ao Ministério, passo a passo, as explicações devidas. 

Sr. Presidente, reitero que defira meu requerimento, solicitando as 
notas taquigráficas relativas ao pronunciamento do Deputado lrani 
Barbosa, pelo art. 70, e ao pronunciamento do Deputado Durval 
Ângelo, para conhecimento da Comissão de Ética e Decoro 
Parlamentar. 

Agradeço a deferência a mim concedida. Muito obrigado. 
Registro de Presença 

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, 
do Deputado Federal Nárcio Rodrigues. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 
12, às 9 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 12/9/2003 
Presidência da Deputada Ana Maria Resende 

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum. 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
Ana Maria Resende - Dalmo Ribeiro Silva - Laudelino Augusto -

Vanessa Lucas- Wanderley Ávila. 
Falta de Ouórum 

A Sra. Presidente (Deputada Ana Maria Resende) - Às 9h15min, a 
lista de comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de 
quórum, e convoca os Deputados para a reunião de debates de 
segunda-feira, dia 15, às 20 horas. 

ATA DA 18a REUNIÃO ESPECIAL, EM 26/8/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres, Antônio Carlos Andrada e 

Olinto Godinho 
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Registro de presença - Palavras do Sr. 

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



572 
Presidente - Esclarecimentos sobre as exposições - Palavras da 
Prefeita Adriene Barbosa de Faria - Palavras do Prefeito Joarez Lima 
Henrichs - Palavras do Sr. Carlos Alberto Cruz Filho - Palavras do 
Prefeito José Fernando Aparecido de Oliveira- Palavras da Vereadora 
Branca Castilho Souza Cunha - Palavras dos Deputados Domingos 
Sávio, Rogério Correia, Dinis Pinheiro, Antônio Júlio, Carlos Pimenta, 
Elmiro Nascimento, Arlen Santiago, Chico Simões, Dalmo Ribeiro 
Silva, Alberto Bejani, Ana Maria, Laudelino Augusto, Paulo Cesar, 
Adelmo Carneiro Leão e Bonifácio Mourão - Encerramento. 

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto 
Bejani - Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio 
Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma 
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro 
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gustavo 
Valadares - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro Lessa - José 
Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Ouintão- Márcio Passos- Maria Olívia- Maria Tereza Lara-
Marília Campos - Mauro Lobo - Neider Moreira - Olinto Godinho -
Paulo Cesar - Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho 
do Ferrotaco- Wanderley Ávila- Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Às 8h45min, declaro 

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

Ata 
- O Deputado André Quintão, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 
Exmos. Srs. Aristides José Vieira , Subsecretário de Assuntos 
Municipais do Estado de Minas Gerais; Deputado Olinto Godinho, 
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representante da Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização; Deputado Antônio Carlos Andrada, Líder do Bloco 
Parlamentar Social Progressista e autor do requerimento que deu 
ongem ao evento; Deputado Adalclever Lopes, autor da proposta de 
criação da Frente Parlamentar Municipalista; Prefeita Adriene Barbosa 
de Faria, Presidente da Associação Mineira de Municípios - AMM -; 
Prefeito José Fernando Aparecido de Oliveira, Presidente da 
Federação Mineira das Associações Microrregionais de Municípios -
FEMAM -; Vereadora Branca Castilho Souza Cunha, Presidente da 
União dos Vereadores de Minas Gerais - UVEMIG - e Vice-Presidente 
da União dos Vereadores do Brasil - UVB -; Carlos Alberto Cruz Filho, 
Coordenador do Conselho Consultivo da Associação Paulista de 
Municípios; e o Prefeito Joarez Lima Henrichs, Presidente da 
Associação dos Municípios do Paraná. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização de 

mobilização em defesa dos municípios pela redistribuição da 
arrecadação tributária. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência tem o prazer e a alegria de registrar 

a presença em nosso Plenário do Presidente da Assembléia 
Legislativa da Província de Yamanashi , no Japão, Sr. Takano, 
acompanhado de dez parlamentares da referida Província, com quem 
estivemos reunidos no Salão Nobre, Renovamos o prazer de receber 
nossos colegas e agradecemos a honrosa visita e presença. Registra, 
também ainda a presença do Sr. Davi Márcio, Diretor-Geral do 
Instituto de Geociências Aplicadas da Secretaria de Estado de Ciência 
e Tecnologia. 

Palavras do Sr. Presidente 
Um debate sobre a situação financeira, a disponibilidade de 

recursos, as atribuições e competências dos municípios, vistos como 
entes federativos que se completam, em níveis superpostos, com os 
Estados e com a União, suscita uma consideração inicial que pode 
parecer óbvia ou elementar, mas que não pode em momento algum 
ser esquecida: os municípios são as células, as unidades básicas dos 
Estados e do País. É dentro dos municípios que, na quase totalidade 
das situações, se efetivam as relações pessoais, as relações de 
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trabalho, as atividades comunitárias, as manifestações culturais; é 
neles que aparecem os problemas de trânsito , de segurança, de 
educação e saúde; é neles que se desenvolvem os projetos de 
saneamento, de infra-estrutura, de urbanização, enfim, de melhoria da 
qualidade de vida das pessoas. 

Poderíamos dizer, assim, que os municípios representam a instância 
concreta das relações sociais. São a pequena porção do mapa em 
que de fato moramos, temos família , vizinhos, nos constituímos como 
cidadãos. Muito mais do que com o Estado ou com a União, temos 
nossos laços, nossos compromissos do dia-a-dia, com as 
comunidades municipais em que vivemos. 

Poderíamos dizer ainda que, em última instância, a razão de ser dos 
Estados e da União é estabelecer um ordenamento - com a devida 
autoridade e a devida hierarquia - para que os municípios possam se 
desenvolver e propiciar condições de vida dignas a seus habitantes. 

Portanto, não é razoável nem compreensível que, na distribuição de 
recursos e de responsabilidades entre os entes federativos, se 
priorizem as necessidades dos Estados e da União, ficando os 
municípios em plano secundário, em posição de dependência - ou até 
mesmo de indigência-, à espera do que possa restar para eles. 

Essa é a realidade atual dos municípios de Minas e, certamente, de 
todo o País. Ela foi agravada nos últimos tempos principalmente em 
razão do aumento de encargos das Prefeituras, com a 
municipalização de serviços antes mantidos pelo Estado e pela União, 
como os de saúde, educação e segurança; e pela redução de 
repasses do Fundo de Participação dos Municípios e do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. 

Como se sabe, a grande maioria dos nossos municípios sobrevive, 
quase exclusivamente, da transferência de tais recursos. Poucos têm 
arrecadação própria suficiente para dar conta de suas atribuições 
básicas e , menos ainda, para realizar os investimentos necessários ao 
seu crescimento. 

Em muitos dos pequenos e médios municípios, são freqüentes as 
situações de dificuldade para manter a máquina administrativa -
especialmente para efetuar o pagamento dos funcionários - e até 
situações de corte de alguns serviços essenciais à população. 

Não é de se admirar, pois, que muitos moradores de nossas 
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pequenas comunidades busquem melhores condições de vida nos 
médios e grandes centros urbanos, ampliando o fluxo migratório cujas 
conseqüências negativas - como a favelização, as elevadas taxas de 
desemprego e a insegurança- todos nós conhecemos. 

Diante desse quadro, é justa e necessária a mobilização que os 
Prefeitos estão realizando, em nosso Estado e em todo o País, 
reivindicando maior autonomia, repartição mais equânime da 
arrecadação tributária e maior participação nas discussões e decisões 
que dizem respeito à convivência dos entes federativos . 

Esse é o motivo central do evento que estamos iniciando, durante o 
qual os Deputados desta Casa, representantes de entidades 
municipalistas, Prefeitos e Presidentes de Câmaras de Vereadores 
terão espaço para se manifestar, dando sua importante contribuição 
para encontrarmos soluções que minimizem a crise enfrentada pelos 
municípios. 

Estaremos também lançando, neste encontro, a Frente Parlamentar 
Municipalista, na mesma linha de atuação das entidades congêneres 
criadas recentemente na Câmara dos Deputados e no Senado, para 
que possamos, como representantes do povo mineiro, acompanhar de 
perto, e permanentemente, as dificuldades e reivindicações dos 
nossos municípios, até que se restabeleçam as condições financeiras 
e institucionais que lhes permitam desenvolver-se com normalidade. 

Os trabalhos da Frente estarão orientados para que se incluam, na 
reforma tributária em tramitação no Congresso, dispositivos que 
garantam para os municípios uma arrecadação compatível com suas 
responsabilidades e para que se estabeleça no País um pacto 
federativo que, de fato, possibilite a autonomia e a convivência 
harmônica entre as três instâncias de poder. Muito obrigado. 

Esclarecimentos Sobre as Exposições 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Carlos Andrada) - Saudamos os 

Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Lideranças municipais e os 
parlamentares presentes. Este é um evento de muita significação, 
pelo momento de crise que se abate sobre os municípios mineiros. 
Após as exposições dos líderes de partidos e blocos, cada Deputado 
poderá usar a palavra por até 5 minutos, devendo inscrever-se 
previamente na mesa, à esquerda do Plenário. Lembramos que as 
inscrições de Prefeitos e Presidentes de Câmara para a tribuna livre, 
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na parte da tarde, podem ser feitas no "hall" da capela, até o meio-
dia. O lançamento da Frente Parlamentar Municipalista, anteriormente 
marcado para as 16 horas, acontecerá às 14 horas, quando estará 
presente, neste Plenário, o Governador do Estado, Aécio Neves. 

Palavras da Prefeita Adriene Barbosa de Faria 
Cumprimento os Deputados Antônio Carlos Andrada e Adalclever 

Lopes; meu companheiro José Fernando, Presidente da FEMAM; 
minha amiga, Vereadora Branca Castilho Souza Cunha, Presidente da 
UVEMIG; os companheiros representantes da Associação Paulista de 
Municípios; o Presidente da Associação dos Municípios do Paraná; 
cumprimento esta Mesa e todos os parlamentares mineiros pela 
grande iniciativa, e , ainda, os municipalistas presentes, principalmente 
os nossos Prefeitos, Prefeitas e Vereadores. 

O municipalismo brasileiro passa por uma crise nunca vista em sua 
história, principalmente no Estado de Minas Gerais, que retrata a 
situação do País. São 853 municípios, sendo que, em 73 deles, há 
associações estaduais. 

Essa crise não começou no ápice, mas na base. A AMM observou 
municípios mineiros deixando de fazer todos os seus atendimentos, 
funcionando por meio período, decretando moratória e prestando 
somente os serviços básicos. As associações microrregionais se 
mobilizaram e nos mandaram ofícios sobre a situação das regiões do 
Estado. A AMM foi impulsionada para levar até Brasília, para a 
Confederação Nacional dos Municípios, a situação de Minas. Se 
preciso for, faremos uma paralisação. 

O Ministério Público deve entender que esse movimento não é 
apenas um movimento de Prefeitos e administrações municipais, mas 
que extrapola os prédios dessas administrações. É um movimento em 
defesa do cidadão mineiro, do cidadão brasileiro, daquele que recolhe 
seus tributos e tem o direito de ter o retorno. 

Nós, Prefeitos, somos os maiores prestadores de serviços públicos 
dos entes federados do Pafs. Somos nós que prestamos o serviço 
público. 

É à nossa porta que o cidadão bate quando não tem saúde decente. 
É à nossa porta que o cidadão bate quando não tem estradas vicinais 
condizentes, estrutura básica do município. É à nossa porta que o 
cidadão bate quando não consegue medicamentos nos postos de 
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saúde. 

Mas ninguém faz milagre. Por ocasrao da promulgação da 
Constituição de 1988, os municípios tinham 20% do bolo tributário. No 
decorrer desses mais de dez anos, houve uma queda acentuada, e 
temos agora somente 13,8%. Que pacto federativo é esse? Não se 
constrói desenvolvimento econômico de país algum sem a base 
saneada. E a base são os municípios. 

Esse movimento tem que ser feito agora, porque é a hora do tudo ou 
nada, é o momento da reforma tributária. E gostaria de dizer que não 
é um movimento político-partidário. Não é um movimento contra o 
Governo Federal, mesmo porque aconteceram avanços, sim, com o 
Ministério das Cidades, na questão do ISS e do transporte escolar. 
Mas isso não é favor. Queremos aquilo que é nosso, porque somos 
nós que prestamos o serviço. 

São dois grandes momentos, o da Constituinte e agora, com a 
reforma tributária. É o momento de nós, lideranças municipais, 
sensibilizarmos a equipe econômica do Governo Federal , a Câmara 
dos Deputados e mostrar que, na realidade, queremos ser parceiros. · 
Não se atinge desenvolvimento econômico sem município saneado, 
porque é nele que se instala a indústria. É no município que as 
pessoas nascem, vivem e morrem. É o município o maior prestador, 
repito , da política assistencial pública. É o grande prestador de serviço 
assistencial. É no município que tudo acontece. E não acreditamos 
que se construa nada a partir do ápice, mas a partir da base. O 
município tem de ter suas contas saneadas. 

É por isso que hoje, como Presidente da AMM , entidade que 
congrega os 853 municípios de Minas Gerais, agradeço à Assembléia 
Legislativa esta iniciativa. É muito importante a participação dos 
Deputados na nossa luta, para que sensibilizem a bancada mineira. E 
que esse movimento se transforme em modelo para que outros 
Estados criem frentes parlamentares municipalistas e para que 
sensibilizemos as bancadas de outros Estados. 

Precisamos urgentemente resolver o problema do FPM. Mais de 
80% dos municípios mineiros estão em situação caótica; 688 
municípios com até 20 mil habitantes estão sem condições de 
sobrevivência . E sobrevivem exclusivamente do FPM, que é composto 
de impostos saturados, IPI e Imposto de Renda. Reivindicamos que o 
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Se nos disserem que o FPM caiu porque o País está estagnado, o 
IPI está ligado ao desenvolvimento, à indústria. E com o FPM baixo, o 
município não estará saneado. Mas a indústria se instala no 
município, e isso vira uma bola de neve. 

A nossa proposta é uma contribuição para atingirmos o 
desenvolvimento econômico do País. Mas isso só acontecerá a partir 
da base, do município. 

Neste momento, convoco todas as lideranças municipalistas e a 
Frente Parlamentar Municipalista do Estado de Minas Gerais para, 
juntos, comparecermos a Brasília no dia 1 O de setembro, a fim de 
sensibilizarmos a equipe econômica, os parlamentares e o Congresso 
Nacional quanto à causa municipalista. Temos de mostrar que não 
pedimos nada para nós, que esse é um movimento em prol do 
cidadão brasileiro, que tem o direito de ver a aplicação efetiva dos 
tributos que paga. Temos de mostrar que não se atinge 
desenvolvimento econômico se não sanearmos. se não dermos 
oportunidade de prestação de serviço para a base, para o local em 
que todo cidadão nasce, vive e morre, que é o município. Muito 
obrigada. 

O Sr. Presidente - Informamos ao Plenário que esta reunião está 
sendo transmitida ao vivo pela TV Assembléia para 180 municípios 
mineiros e que, em virtude de mudança na agenda, o Governador 
Aécio Neves estará presente às 14 horas, e não no horário 
anteriormente previsto. Com a palavra, o Prefeito Joarez Lima 
Henrichs, Presidente da Associação dos Municípios do Paraná, que 
disporá de até 15 minutos para a sua exposição. 

Palavras do Prefeito Joarez Lima Henrichs 
Em primeiro lugar, agradeço a Deus por estar aqui com os Prefeitos, 

as Prefeitas e os Deputados do Estado de Minas Gerais. 
Saúdo o nobre Presidente desta Casa, Deputado Mauri Torres; meu 

sempre amigo Prefeito José Fernandes; o Subsecretário Aristides 
José Vieira; o Deputado Antônio Carlos Andrada, pela brilhante 
iniciativa; o Deputado Adalclever Lopes; a Prefeita Adriene Barbosa 
de Faria; a Vereadora Branca Castilho Souza Cunha e todos os 
Prefeitos presentes . 
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Vim preparado para apresentar um "data-show" com a duração 

de 40 minutos, mas disponho apenas de 15 minutos. Vou tentar fazer 
minha apresentação dentro desse tempo. Antecipadamente, peço 
desculpas caso o que tenha a falar não seja do agrado de todos. 

Na minha cidade, que tem 11 mil habitantes, somos três Prefeitos. 
Em um lado da rua, encontra-se Barracão, Paraná, no outro, Dionísio 
Cerqueira, Santa Catarina, e , na frente, Bernardo Yrigogyer, 
Argentina. Portanto, falaremos dos problemas do Paraná, de Santa 
Catarina e também da Argentina. 

Quero dizer da importância do municipalismo. Como liderança, 
Prefeito e Vereador, temos de deixar claro que a LRF fez com que a 
Prefeitura se transformasse, de fato , numa empresa, cujo dono é o 
povo, que também é o seu cliente. O Prefeito, o Vice-Prefeito e o 
Vereador nada mais são do que os gerentes dessa empresa. Precisa-
se fazer essa diferença. 

Peço a todos os Prefeitos e Prefeitas de Minas Gerais e do País que 
andem de cabeça erguida, que se olhem olho no olho e não para o 
seu próprio umbigo. 

Temos de nos unir em torno dos desenvolvimentos regional , 
estadual e nacional, não olhando o meu problema, mas o nosso. Não 
olhar o "eu", esquecer o "eu", e ter o "nosso". 

Faço apelo especial para que, hoje, mudemos nosso discurso, 
mostrando o que os municípios, de fato, vêm passando. Teremos 
surpresas. Estamos batendo muito forte no FPM, e todos sabem que o 
problema de 80% dos municípios do Paraná é o FPM. Dos 400 
municípios, 83% vivem do FPM. Olhando tecnicamente, o FPM nestes 
últimos anos teve aumento de 8%. 

Aproveito a oportunidade para parabenizar o Presidente e os 
Deputados desta Casa por esta iniciativa. É muito fácil , nos discursos, 
parlamentares da bancada federal dizerem que são municipalistas -
falo pelo Paraná. Na hora da eleição, o discurso dos parlamentares é 
exatamente o de que o povo não está na União nem no Estado, mas 
no município. Mas na hora de votar, aqueles que se elegeram pelo 
municipalismo mudam seu voto. Assistimos à derrota que tivemos 
sexta-feira passada. 

Se Minas e o País concordarem, faremos painéis mostrando de fato 
quem é municipalista, quem de fato trabalha para o povo, devolve o 
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voto; que ninguém mais, aqui , nesta sala. viva na m1sena nem 
chore suas mágoas. Só queremos o direito de exercer o que nos foi 
atribuído, defender os interesses dos nossos cidadãos, dos nossos 
munícipes. 

O Paraná já tem esse painel , que também estará nas televisões. em 
cada canto, mostrando o Deputado que discursa como municipal ista, 
mas vota contra aqueles que o elegeram. Faço esse apelo a Minas 
Gerais, aos Prefeitos e às Prefeitas. 

Sou testemunha da luta dos Prefeitos José e Adriene por Minas 
Gerais e pelo Brasil. É muito cômodo ficarmos esperando, chorando, 
ou fazermos como no Paraná, onde municípios que não dependem do 
FPM não fecharam as portas e criticaram os Prefeitos que fizeram 
isso. Devemos pedir apoio aos Prefeitos, para que se unam. Aquele 
que não se unir nessa luta é porque vai embora, não vai ficar em seu 
município, não tem responsabilidade com aqueles que o elegeram. 

Chega, Prefeitos e Prefeitas, de ficarmos chorando! Levantem-se da 
cadeira , acendam uma chama no seu munícipe, no seu eleitor, no seu 
Vereador, na sua entidade, naquele que quer ser Prefeito, pode ser · 
seu adversário, mas se ele não for, hoje, conosco, amanhã, será 
nosso! Precisamos ter a grandeza de olhar para a frente . Isso faz a 
diferença. 

No Paraná, adotamos um sistema diferente de mostrar a situação 
dos nossos municípios. Como bem disse a Prefeita, tínhamos 19.5° o 
da receita em 1992, e hoje temos apenas 13%. É importante mostrar 
isso. A LRF, em um ano e meio de existência, veio para zerar o déficit 
público nacional. É importante dizer isso, porque pagamos por nossa 
omissão. A União aumentou em mais 1 Q0,o o déficit público. Os 
Estados aumentaram em 16% o déficit público depois da LRF. Os 
pobres, os miseráveis dos municípios, ficam, na marra, em cima da 
Promotoria Pública, em cima dos Prefeitos e das Prefeitas, mas 
tivemos uma queda de 59%, com o sacrifício do povo nos municípios, 
enquanto Estados e União não fazem sua parte. 

A questão do FPM não é nada, temos de mostrar para a população 
como é que o Governo Federal quer que um Prefeito ofereça saúde 
recebendo R$1 ,00 por mês para comprar medicamento para o 
cidadão. Mostre para o cidadão como é possível fazer saúde com 
R$1 ,50 por pessoa. O Governo Federal quer que façamos isso. 
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Não vamos criticar o Governo atual. Falemos dos últimos dez 

anos. Desde 1996, os R$2,50 por consulta do SUS não sofrem 
reajuste. É humanamente impossível fazer saúde dessa forma. 
Pergunte ao Congresso Nacional, às Assembléias Legislativas, ao 
Presidente da República e aos Governadores o que pode um cidadão 
comprar numa farmácia com R$1 ,50. 

No que diz respeito ao salário-educação, é um absurdo o que fazem 
com os municípios. O Congresso guarda numa gaveta o dinheiro que 
não é do Governo Federal nem do Governo Estadual. O dinheiro é 
dos municípios, mas ficam com tudo. Está na hora de reagirmos. Esse 
dinheiro não é do Tesouro da União nem dos Estados. É nosso,· é do 
povo. 

Em 2001, no Paraná, recebemos apenas 12% dos 50% a que 
tínhamos direito. Em 2002, porque fizemos greve para receber o 
transporte escolar, conseguimos receber míseros 21 %. O Estado 
recebeu R$24.000.000,00 este ano, e, por incrível que pareça, nós, 
somente R$1 .900,00. E isso não acontece apenas no Paraná, mas no 
Brasil inteiro. 

Respondam-me: como se faz merenda escolar para cada criança 
com R$0, 13? O Governo Federal quer que façamos isso. Com R$0, 13 
não compramos nem uma caixa de fósforo . Agora, os "popocas" dos 
Prefeitos, como dizem os alemães na minha cidade, têm de fazer 
merenda com R$0, 13? E muitos de nós, Prefeitos e Prefeitas, ainda 
batemos palmas quando o parlamentar leva R$100.000,00 em uma 
emenda, quando fica bloqueada a emenda ou quando anunciamos 
uma obra, e nada acontece. Ficamos envergonhados, mas não nos 
levantamos, não reagimos. 

Desde 1996, recebemos R$17,00 para fazer assistência social 
municipalizada. E o dinheiro, onde está? A queda do FPM e do ICMS 
e a recessão dos Estados têm de fazer mudar nosso discurso. 

Em 1992, entre impostos e contribuições, a União arrecadou 
R$36.000.000.000,00, para dividir 60,10% entre Estados e municípios. 
Em 2002, segundo dados do Ministério da Fazenda, a União 
arrecadou mais de R$250.000.000.000,00 e dividiu entre Estados e 
municípios apenas 43,46%. A União divide o bolo também orientada 
por emendas de parlamentares. Isso é um absurdo. 

É preciso mostrar ao Governo Federal e aos Governos Estaduais 
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que os mun1c1p1os gastam R$5.000.000.000,00 devido à 
municipalização, com o que, de acordo com .a Constituição, seria de 
responsabilidade da União e dos Estados. E com delegacia, fórum, 
enfim, com tudo o que está municipalizado. E não reagimos a isso. 

No Paraná, dia 25, 369 Prefeitos votaram a favor de uma 
paralisação, e, no dia 29, dia útil , interrompemos o trabalho de 90% 
das Prefeituras. Fechamos tudo. E mais, 93% dos municípios 
conseguiram transferir aulas por dez dias. 

Se a reforma tributária continuar do jeito que está indo, os Prefeitos 
e as Prefeitas do Paraná declararão moratória das contas federais e 
estaduais. A decisão já está aprovada. É possível? É possível , sim . 
Pare de pagar a conta de luz e de água de seu hospital. Quero ver 
quem vai lá cortar. Pare de pagar o INSS, o FGTS, a dívida fundada. 
que hoje a União e os Estados descontam de nosso FPM, porque não 
temos coragem de ir lá e virar a mesa. 

Por que não cobram dos sonegadores, que são milhões? É mais 
fácil cobrar dos Prefeitos, porque descontam, e não reagimos. 
Batemos palmas. 

O Código Civil determina que, quando você mora em seu único bem, 
não há dívida no mundo que lhe tire a casa. Mas, como os Prefeitos 
não têm coragem de virar a mesa, a única casa em que moram estará 
à disposição da justiça quando terminarem seu mandato. É preciso 
mudar o Brasil. E necessário que nos unamos. Será que são só os 
Prefeitos e Prefeitas que não prestam neste País? Precisamos mudar 
essa situação. No Paraná, mais de 40 Prefeitos já foram afastados do 
cargo. 

Faço um apelo aos Prefeitos e aos Vice-Prefeitos presentes, para 
que se unam interestadualmente. Estamos entrando na terceira onda, 
que é não olhar apenas para seu umbigo. É poder sair desta reunião 
hoje e, ao chegar a sua casa, derrubar o quadro do casamento. Tenho 
a certeza de que há quadros de casamento há 20 anos no mesmo 
lugar. A pior coisa em um homem público, em uma mulher pública, é a 
mesmice. Derrubem, quebrem, troquem a moldura, coloquem um 
espelho na frente , para ver a diferença. A pior coisa em um homem 
público é a omissão. Quantos de nós somos omissos? A pior coisa em 
um cidadão é ser omisso, é bater palmas para o que o prejudica. 
Saiam daqui hoje, virem a mesa, mudem seus gabinetes, mudem a 
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forma de atender. Abandonem o gabinete. Os 800 Prefeitos de 
Minas têm de ir a Brasília. Têm de estar juntos. Essa é a hora. Quem 
não se levantar da cadeira, quem não correr atrás, quem não buscar 
resultados pagará pela omissão. A terceira onda não é mais a força, 
não é mais o dinheiro, que está com os dias contados. É a qualidade 
de vida, que está na cidade, que está na casa. Já viram algum caixão 
com gaveta? Ninguém leva nada desta vida. Ninguém vai morrer 
trabalhando para os outros brigarem depois que estiver morto. 

Parabenizo o Deputado que suscitou esta reunião, porque aqui 
começa a qualidade de vida de seu município. É em Brasília que 
começa a qualidade de vida, com a reforma tributária. É essa a 
diferença. Vão ao Paraná, vão conhecer Barracão. Chamem-nos. Isso 
é qualidade de vida. Ninguém mais vai se matar. Aí é que está a 
diferença. Não é o cidadão comum que fará a diferença, é você, que é 
líder, são o homem e a mulher de bem de cada município, escolhidos 
para fazer a diferença. 

Para encerrar, a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos. 
As flores do amanhã estão contidas nas sementes do hoje. Deus dá a 
semente certa para o jardineiro certo. E não é por acaso que são 
Prefeitos, Prefeitas, Vereadores, Vices e Deputados. Muitos são os 
chamados, poucos os escolhidos. Parabéns. Deus os abençoe. 
Vamos juntos nessa luta. 

Palavras do Sr. Carlos Alberto Cruz Filho 
Caríssimo Deputado Antônio Carlos Andrada, que preside estes 

trabalhos, na pessoa de V. Exa. saúdo todos os Deputados da 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Saúdo a Prefeita Adriene 
Barbosa de Faria, de Três Pontas, Presidente da AMM, e meu amigo 
José Fernando Aparecido de Oliveira, Prefeito de Conceição do Mato 
Dentro e Presidente da FEMAN, na pessoa de quem saúdo os 
Prefeitos e Vice-Prefeitos do Estado de Minas Gerais presentes nesta 
reunião. 

Quero saudar a Vereadora Branca Castilho Souza Cunha, 
Presidente da UVEMIG e Vice-Presidente da UVB, na pessoa de 
quem saúdo todos os Vereadores presentes. Na pessoa do meu 
amigo e Prefeito Juarez Lima, saúdo os Prefeitos dos outros Estados 
aqui presentes. 

Há algum tempo aprendi que não se deve falar apenas por falar. 
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Deve-se falar quando se tem alguma coisa a dizer. O Prefeito de 
Osasco, Presidente da Associação Paulista de Municípios, 
impossibilitado de comparecer, passou-me a missão de representá-lo 
e, em nome dele, trazer uma mensagem daquela Associação. 

Fiquei orgulhoso e satisfeito com essa missão por dois motivos. 
Primeiro, por poder incluir no meu currículo pessoal, poder dizer aos 
meus netos, que num ato municipalista. numa manhã de agosto. 
ocupei a tribuna da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Esse é 
um ato histórico na minha vida, motivo de orgulho, porque sei dos 
nomes e das inteligências desta Nação que já passaram por esta 
tribuna e já falaram neste microfone. 

O segundo motivo de orgulho é poder transmitir a vocês algo sobre 
a Associação Paulista de Municípios, fundada em 1948, dois anos 
após a redemocratização do País e a Constituinte de 1946. Desde 
então, passou a efetivar movimentos municipalistas, sob a égide do 
municipalismo, que é composto de um conceito que nos foi passado 
por nosso ex-Governador Franco Montoro, segundo o qual o Estado é 
uma ficção jurídica. O Estado é a soma dos municípios. Como diz a 
nossa Prefeita, o cidadão mora no município. É nele que devemos 
buscar a solução dos nossos problemas; é onde o cidadão nasce, 
cresce, é feliz, cria a sua família e morre. 

A Associação Paulista de Municípios tem 53 anos de idade e 
realizou seu primeiro congresso no início do Governo Juscelino 
Kubitschek. De lá para cá, nunca deixou de realizar seu encontro 
anual, em que congrega os Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores 
para refletir, discutir, buscar soluções e alternativas para o 
municipalismo. 

No primeiro ano do Governo Juscelino, este País conheceu o grande 
espetáculo do crescimento e desenvolvimento econômico com a vinda 
da indústria automobilística e a construção de Brasília. De lá para cá, 
em cada Congresso Estadual da APM discutimos o que era mais 
premente no momento, na época do crescimento econômico do 
Governo Juscelino, na época da renúncia de Jânio Quadros, do 
parlamentarismo, do Governo João Goulart, da Revolução de 1964, 
do Ato Institucional n° 5, da luta pela anistia ampla geral e irrestrita, 
pela volta das eleições diretas para Governadores. no momento em 
que lutávamos por uma reforma tributária, em 1985, quando da luta 
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pela eleição direta para Presidente da República, com a 
impossibilidade da eleição de Tancredo Neves. no Colégio Eleitoral , 
na época da convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte, 
em 1988. 

Enfim, a cada ano. os temas que envolvem as discussões nos 
nossos congressos são os que mais dizem respeito ao momento 
histórico que vivemos. Hoje, com a grave crise dos municípios, o 
momento exige que discutamos a reforma tributária. Esse tema não é 
novo, mas está sempre presente. No dia 5 de agosto passado 
realizamos esse mesmo movimento em defesa do município na 
Assembléia Legislativa de São Paulo, o qual se chamou SOS 
Municípios e que contou com a presença de 41 O Prefeitos do Estado 
de São Paulo exigindo respostas imediatas e modificações no texto da 
reforma tributária . Queremos trazer a solidariedade do Estado de São 
Paulo ao Movimento em Defesa dos Municípios do Estado de Minas 
Gerais, que deverá culminar com a marcha que todos os municípios 
do País farão a Brasília no dia 1 O de setembro. Em São Paulo, 
realizamos o Congresso Anual e o Congresso Brasileiro de Tecnologia 
de Informações, que neste ano acontecerá no fim de outubro. No 
Congresso do ano passado, redigimos uma carta de princípios com a 
essência de tudo que foi discutido. Contamos com a presença do 
Prefeito José Fernando Aparecido de Oliveira, de Conceição do Mato 
Dentro, que teve uma participação importante, ajudando na 
elaboração final do texto da nossa carta. Nessa carta já falávamos da 
necessidade da reforma tributária, que não é um tema novo, mas em 
que temos que insistir até que consigamos fazer com que a repartição 
desse bolo tributário seja equânime e contemple os municípios e as 
suas necessidades. 

No SOS Municípios realizado em São Paulo, discutimos medidas 
emergenciais e algumas inserções no texto da reforma tributária. Em 
caráter emergencial, pedimos a atualização imediata do valor do 
repasse unitário para a merenda escolar, que hoje é de R$0, 13, para 
R$0,60. Pedimos a atualização dos procedimentos médicos, porque 
hoje o SUS repassa ao município R$2,51 por uma consulta médica. 
Isso é ridículo. Queremos também a retomada imediata de todos os 
convênios formalizados entre o Governo Federal e os municípios, com 
a correspondente liberação dos recursos financeiros. 
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E para a reforma tributária, a mais importante reivindicação que 

estamos levando para Brasília é a inclusão da CPMF, ou qualquer 
outra contribuição que venha a ser criada, no cálculo do repasse do 
FPM. 

Como bem disse o Presidente da Associação do Paraná, oitenta e 
pouco por cento dos municípios do Brasil necessitam do repasse do 
FPM e vivem exclusivamente dele. Não dá para suportar uma queda 
de arrecadação e, em conseqüência disso, uma queda desse repasse 
na ordem de 30% a 40%, sem que o cidadão, na cidade, tome 
conhecimento disso, para saber por que o município deixa de prestar 
até os serviços fundamentais . 

"A transferência da cobrança do imposto territorial , rural para os 
municfpios e a inclusão das despesas, como merenda escolar e 
assistência à saúde, nos 25°o aplicados, obrigatoriamente, no 
município." Essas são, em essência, as reivindicações que o SOS 
Município de São Paulo fez, no seu movimento do dia 5 de agosto, e 
que levará a Brasília no dia 1 O. Efetivamente, não há, na nossa 
reivindicação, nenhuma pretensão de aumento da carga tributária. A 
nossa compreensão é de que o cidadão não suporta mais qualquer 
aumento da carga tributária; o que se quer, o que se pede e o que se 
exige é que, dentro do conceito municipalista, haja equilíbrio no 
repasse desses recursos. 

Por fim, meus amigos, não há como não exigir a retomada imediata 
do crescimento econômico e do desenvolvimento, para que 
caminhemos para o destino que todos queremos para o Brasil. Muito 
obrigado. 

Palavras do Prefeito José Fernando Aparecido de Oliveira 
Srs. Deputados Antônio Carlos Andrada, Adalclever Lopes e Olinto 

Godinho; meu caro Secretário de Assuntos Municipais, Sr. Aristides 
Vieira ; minha querida companheira, Presidente da AMM, Prefeita de 
Três Pontas, terra da minha família; minha querida amiga Presidente 
da UVEMIG, Vereadora de Ouro Branco, Sra. Branca de Castilho; 
meu caro Carlos, ex-Vice-Prefeito de Campinas, representando o 
Presidente da Associação Paulista de Municípios; meu caro colega 
Prefeito de Barracão e Presidente da Associação dos Municípios do 
Paraná, um dos grandes líderes municipalistas do País; meus caros 
Presidentes de associações microrregionais de municípios presentes, 
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como o Prefeito Fanuchi e o Prefeito Afonso Vítor; Sras. e Srs. 
Prefeitos Municipais de Minas Gerais; meus amigos e minhas amigas. 

Chegamos a um momento crucial nessa reforma tributária. Está 
sendo votado agora, na Comissão Especial , o texto definitivo que vai a 
Plenário para votação, quando teremos uma situação de fato, já 
concluída. Esse é o momento de os Prefeitos se mobilizarem e irem, 
em peso, a Brasília. Se for possível, que isso ocorra nesta semana. 
Em função da votação desse texto na Comissão Especial , que o 
nosso Presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo 
Ziulkoski, não pôde estar presente, como era seu desejo. Temos que 
nos unir neste momento porque, depois, não adiante chorar sobre o 
leite derramado. Neste momento está sendo decidido, em Brasília, o 
futuro dos municípios brasileiros. Meu caro Deputado Chico Simões, 
de Dom Joaquim, de Coronel Fabriciano, do PT, o espetáculo do 
crescimento de que tanto Lula fala só se dará por meio do 
crescimento de cada município brasileiro. Nesse momento, no 
Congresso Nacional, na Comissão Especial , na reforma tributária , 
podemos, sim , fazer o pacto federativo de que este País precisa, para 
darmos conteúdo de realidade à situação dramática que vivem, 
sobretudo, os pequenos municípios brasileiros. 

Sou Prefeito de um município tricentenário, com quase 300 anos, 
Conceição de Mato Dentro, com 19 mil habitantes e uma extensão 
territorial de quase 2.000km2

. A cada dia, fazemos quase 2.000km de 
transporte escolar. Temos 12 distritos, e em cada um há uma situação 
de atendimento à saúde. No repasse do FPM , de junho a maio, houve 
uma queda aproximadamente de 50%. Pergunto aos senhores e às 
senhoras como um Prefeito consegue cumprir a Lei de 
Responsabilidade Fiscal com uma queda de 50% no FPM, que 
representa, nos pequenos municípios, aproximadamente 80% de sua 
receita? 

Meus amigos e amigas, Prefeitos de Minas Gerais, o momento é 
agora, temos que nos unir à Confederação Nacional de Municípios e, 
juntamente com as associações de municípios de todos os Estados 
brasileiros, ir à Brasília e reivindicar um novo pacto federativo , que dê 
conteúdo de realidade à situação dos municípios brasileiros. 

Quero parabenizar, mais uma vez, a Assembléia Legislativa por 
essa iniciativa, que é exemplar para o nosso País. Parabéns, 
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Deputados Adalclever Lopes, Antônio Carlos Andrada e Olinto 
Godinho. Muito obrigado! 

Palavras da Vereadora Branca Castilho Souza Cunha 
Bom-dia. Quero cumprimentar o Presidente desta Mesa, Deputado 

Antônio Carlos Andrada, a quem agradeço e parabenizo pela iniciativa 
do requerimento que tornou possível esse movimento em Minas 
Gerais; a Prefeita Adriene, Presidente da AMM, por cujo intermédio 
cumprimento todas as mulheres e Prefeitos presentes; José 
Fernando, nosso querido Prefeito Presidente da FEMAM, 
companheiro e parceiro nessa luta, pelo qual cumprimento os 
Prefeitos de municípios de outros Estados que estão presentes; 
cumprimento todos os membros da Mesa, Srs. Deputados, Srs. 
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores. 

Tenho a certeza de que temos lideranças comunitárias e políticas 
vindas do interior e da Capital, todos em busca de reforçar este 
movimento. Esperamos que no dia 1 O, em Brasília, tenhamos êxito na 
participação de Minas, que sejamos ouvidos, como disse a Adriene, 
levando essa iniciativa como um exemplo para os outros Estados. 

Trago uma mensagem dos municípios do interior, que vivem a 
dificuldade no dia-a-dia, que vivem do FPM, cujos recursos são muito 
menores. É uma preocupação que, ao longo dos tempos, vem nos 
incomodando. Não poderíamos deixar de trazer essa mensagem, de 
mostrar uma realidade que parece distante, mas que está muito 
próxima de cada um de nós. 

Priorizar o município é a máxima mais prudente do Estado e da 
Federação. Vivemos no século da interiorização, as grandes 
metrópoles exauriram sua forma de desenvolvimento, chegaram ao 
topo da insustentabilidade psicológica: violência, desemprego e 
problemas no trânsito se agravam com a falta de recursos para os 
serviços essenciais. Por isso, é necessário instrumentalizar e viabilizar 
as cidades do interior. A qualidade de vida nas pequenas cidades será 
grande trunfo na "desmetropolização", e tudo indica que o século XXI 
será do interior. Com a insustentabilidade psicológica de se morar em 
grandes centros, é perceptível que, neste século, haverá uma grande 
migração. 

O Governo tem de se preparar para essa nova realidade, criar infra-
estrutura no interior, instrumentalizar os municípios economicamente 
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com a revolução da distribuição da receita tributária, e preparar 
Minas e o Brasil para a grande "desmetropolização" do século XXI. 

A difícil realidade das Prefeituras mineiras, tema deste encontro, 
leva-nos a refletir, no presente, o futuro, na busca da defesa dos 
nossos municípios, reivindicando mudanças na repartição dos 
recursos tributários. Temos a certeza de que o Governador Aécio 
Neves, juntamente com os Deputados desta Assembléia Legislativa, 
caminhará com Prefeitos e Vereadores na busca de articulação, junto 
ao Governo Federal , para que Minas inclua, no texto da reforma 
tributária, as reivindicações dos municípios mineiros aqui aprovadas e 
que estarão inseridas na Carta de Minas. 

Os municípios, importantes entes da Federação, já tão sacrificados 
pelos anos de abandono, não ficarão à margem das mudanças da 
reforma tributária. Nós, Vereadores de Minas, caminharemos juntos 
para que a justiça seja feita na redistribuição de rendas neste País. 

Estaremos em Brasília participando desse movimento e convocamos 
os Vereadores de todo o País para conosco engrossar fileiras. 
Solicitamos aos Prefeitos que divulguem, em suas regiões, o que · 
haverá em Brasília no dia 1 O, auxiliando-nos a levar àquela Capital 
nossas lideranças políticas. Conhecemos as dificuldades dos 
municípios, mas, sem a efetiva participação dos Prefeitos nessa 
iniciativa, será difícil levar a Brasília um grande número de 
Vereadores. Apelo aos Prefeitos para que facilitem, talvez por meio de 
colocação de ônibus, a ida dos Vereadores e lideranças políticas a 
Brasília, quando faremos um grande movimento, com a presença de 
grande número de Vereadores. 

Lembro-me de um Prefeito paranaense, de cujo nome não me 
recordo, que disse: "Temos de sair desta cadeira". Hoje não temos 
espaço para sentar no gabinete da Câmara Municipal, da Prefeitura, 
esperando que apenas algumas entidades representativas da classe 
busquem Brasília para solucionar nossos problemas. Temos de 
reforçar nossas presenças e estar juntos nessa caminhada. E os 
Vereadores de Minas, com o apoio dos Prefeitos, estarão 
engrossando essa fileira. 

Agradeço a oportunidade. Esta é a primeira vez que ocupo a tribuna 
da Assembléia Legislativa, uma Casa sempre parceira dos 
Vereadores, do Legislativo Municipal, mas queremos estar sempre 
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presentes Por favor, Deputado Antônio Carlos Andrada, leve ao 
Presidente e aos demais Deputados desta Casa o nosso 
agradecimento; é um grande prazer estar aqui. Quanto aos 
Vereadores, houve uma grande renovação nas Câmaras Municipais. 
Tenho certeza de que a nova leva de Vereadores, aliada àqueles que 
têm anos de experiência de trabalho nas Câmaras, terá muito a 
contribuir. O conceito e o modelo de administrar mudaram, e temos de 
acompanhar essas mudanças. Assim, faço um chamamento aos 
Vereadores de Minas, pedindo ao Prefeitos que não deixem de apoiar 
esse movimento; que levem consigo os seus Vereadores e, se 
possível , os das cidades vizinhas, principalmente daquelas que têm 
ainda menos recursos. Obrigada. 

O Sr. Presidente - Vamos ouvir, a partir de agora, a palavra de 
parlamentares representantes dos partidos que integram esta Casa. 
Antes, porém, esta Presidência gostaria de deixar ao Plenário uma 
curta mensagem, para a reflexão dos dirigentes das entidades 
municipalistas e dos Srs. Prefeitos e Vereadores. 

Sem prejuízo da discussão financeira, que está na ordem do dia, 
com o debate acerca da reforma tributária, seria viável que os 
municípios brasileiros iniciassem um movimento, um trabalho, de 
caráter permanente, com o objetivo de colocar o município como ente 
federativo em pé de igualdade com o Estado e a União. Hoje o Brasil 
é uma Federação deformada, porque a União tem sua representação, 
e os Estados estão representados por meio dos Senadores - cada 
Estado tem direito a três Senadores, e todos estão em pé de 
igualdade -. mas ninguém representa o município. Não há um órgão 
constitucional para isso; a Constituição brasileira não prevê que o 
município tenha vez e voz no âmbito da União. 

Assim, é preciso que se inicie um movimento a partir de agora, 
aproveitando essa mobilização, para que os municípios brasileiros, 
como entes federativos, da mesma forma que o Estado e a União, 
tenham um órgão representativo , ao lado do Senado e da Câmara, 
dentro do Congresso Nacional. Aí, sim, todas as questões atinentes 
aos municípios serão discutidas por aqueles que, constitucionalmente, 
estarão representando os municípios diante da União. 

Palavras do Deputado Domingos Sávio 
Sr. Presidente, Deputado Antônio Carlos Andrada, na pessoa de 
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quem saúdo todos os companheiros Deputados; Secretário 
Aristides Vieira ; Prefeita Adriene Barbosa; Vereadora Branca Castilho; 
Srs. Prefeitos que representam outras unidades da Federação e que 
nos honram com sua presença, unindo suas forças neste movimento, 
que há de ser de âmbito nacional; Prefeitos e Prefeitas de Minas 
Gerais, quero trazer-lhes uma palavra que, em primeiro lugar, não 
seja apenas de um Deputado, mas de um Deputado que conserva 
consigo a indignação de ver aqueles que praticam o proselitismo 
político de defender o municipalismo e, depois, viram-nos as costas. 
Por ter sido Prefeito; por ter vivido as mesmas dificuldades que os 
senhores e as senhoras enfrentam; por saber que essas dificuldades 
são a expressão direta do sofrimento do povo brasileiro e que refletem 
a sua miséria, pobreza e indignação com o descaso que, em primeira 
instância, recai sobre o Prefeito; por ter sofrido tudo isso e percebido 
tantos a nos virar as costas; por ter ido várias vezes a Brasília, pela 
Assembléia ou junto com alguns dos senhores; por tudo isso, sempre 
deixei claro que jamais poderia trair esse princípio e que a vida 
poderia me reservar a oportunidade de representar o meu povo nesta 
Assembléia, mas que não poderia virar a casaca, que não poderia ter 
um discurso dissociado da prática. É com essa convicção que me 
dirijo aos senhores. 

Os problemas estão bem identificados, e são históricos. Aqueles que 
os enfrentaram no passado ou que os enfrentam hoje têm igual 
responsabilidade. Não queiramos tomar uma atitude mesquinha de 
camuflar nossa responsabilidade, transferindo-a a quem quer que 
seja. Todos os partidos políticos, todos os líderes têm 
responsabilidade direta por essa situação, uma vez que ainda não 
está resolvida. Temos consciência de que haveremos de lutar muito 
para vê-la resolvida. Portanto, não cabe, nesta tribuna, estabelecer 
responsabilidade de A ou B, mas cobrar de todos atitudes coerentes. 

Desejo que o municipalismo não seja um discurso vazio neste País; 
que haja mais justiça social; que as crianças não fiquem abandonadas 
nas ruas. Quem acolhe as crianças, se não a Prefeitura? Quem 
acolhe a miséria que todo dia campeia neste País? Qual a unidade de 
saúde gerida, hoje, pelo Estado ou pela União? Quem faz transporte 
escolar, além do município? 

Eleitos os políticos, acabam-se os discursos, e começa-se a travar a 
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guerra do acúmulo de poder. É justamente por isso, Sr. Presidente, 
que devemos nos unir, não apenas numa marcha a Brasília, já que ali 
estão acostumados a grandes marchas e, mesmo assim, não se 
sensibilizam. Mas, ontem, um telefonema fez com que todas as 
emendas, todos os destaques fossem retirados para a votação da 
reforma. 

É preciso, como disse o representante do Paraná, que levemos uma 
decisão firme para os nossos Deputados Federais, até que haja, como 
define a Constituição, um parlamento municipalista lá dentro. 

Hoje um Deputado também representa um município. Então 
devemos levar a Brasília, de forma clara, uma carta do municipalismo. 
Aquele que não votar pelo municipalismo estará votando contra o seu 
eleitor, contra o cidadão, que não terá escola decente, assistência à 
saúde e transporte. 

Preferimos a dignidade de uma justa distribuição dos impostos a ter 
o pires nas mãos para nos darem, amanhã, uma emenda de consolo. 
Essas emendas, às vezes, acabam sendo não só fonte de acúmulo de 
poder, mas fonte de corrupção. 

Faço também um apelo à imprensa, já que ela é a responsável por 
grandes revoluções neste País. Ela detém a informação e o controle 
social. Precisamos que a imprensa nos ajude a demonstrar que no 
município há mais controle social. É ali que o dinheiro público faz 
fartura, e não existe tanto espaço para a corrupção. Não podemos 
aceitar que a União continue comandando as verbas de saneamento 
deste País, pois são os municípios que cuidam disso. 

Também não aceitamos que as verbas da União sejam distribuídas 
como favores políticos, e justamente por isso não querem uma 
reforma tributária justa. Que a imprensa faça essa denúncia, alie-se 
aos Prefeitos, e que possamos ir a Brasília dizer: ou tem Deputado 
municipalista nesse Congresso ou serão denunciados às suas bases. 
Isso também vale para a nossa Assembléia Legislativa, porque 
haveremos de mostrar a nossa face aqui. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Rogério Correia 
Bom dia a todos. Cumprimento a Mesa, parabenizando o Deputado 

Antônio Carlos Andrada pela iniciativa. Saúdo todos os Prefeitos na 
pessoa da Prefeita Adriene Barbosa de Faria, Presidente da AMM , a 
quem parabenizo pelo trabalho à frente da Associação. Cumprimento 
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ainda a minha amiga Vereadora Branca Castilho, Presidente da 
UVEMIG e Vice-Presidente da UVB, e em sua pessoa, todos os 
Vereadores aqui presentes. Também fui Vereador em Belo Horizonte 
por dez anos, membro da UVEMIG e parabenizo a Vereadora Branca 
pelo trabalho que vem desenvolvendo. 

Nestes 5 minutos, quero dizer a vocês como o PT vê, no atual 
momento político, esse importante movimento e a criação da Frente 
Parlamentar Municipalista em Minas Gerais. Em primeiro lugar, a 
nossa bancada fez questão de assinar e de participar da Frente 
porque esse é um objetivo histórico, e, de fato , os municípios 
precisam ser fortalecidos. Não há a menor dúvida em relação a ·isso. 
O PT também governa diversos municípios brasileiros, e procuramos 
contribuir para o conjunto do País por meio das Prefeituras que 
administramos, imprimindo-lhes marcas do próprio partido, recolhendo 
sugestões de outras agremiações partidárias e de outras cidades e 
também sugerindo formas alternativas de governo que possam, nesse 
intercâmbio, fazer com que os municípios avancem. O municipalismo, 
portanto, é bandeira nossa. 

Não é à toa que o Presidente Lula acolheu tão bem os Prefeitos. E 
diria que, em toda a minha vida política, nunca vi os Prefeitos serem 
tão bem recebidos como foram pelo Presidente Lula, que reconheceu 
e apoiou o seu movimento para fortalecer o municipalismo, visto como 
bandeira importante e que, reconhecemos, precisa avançar. Tenho 
certeza de que isso ocorrerá também no dia 1 O e que o Presidente 
estará de braços abertos em Brasília para receber essas 
reivindicações dos Prefeitos. Negociamos principalmente com os 
Governadores na reforma previdenciária, mas também havia matérias 
de grande interesse dos municípios. Já conseguimos a aprovação em 
1 o turno, e hoje deve acontecer a aprovação da reforma previdenciária 
em 2° turno, em pouco menos de nove meses de Governo. E o Brasil 
já ansiava há muito tempo por essa reforma. 

Com a reforma tributária é a mesma coisa, o Brasil precisa dela. 
Sem essas reformas que estão postas no nosso calendário político há 
muito tempo, o Brasil não teria condições de dar um passo à frente na 
sua capacidade de desenvolvimento. E é evidente que, se o Brasil não 
crescer, não crescem Estados e municípios. Por isso a reforma 
tributária, assim como a previdenciária, é uma necessidade para o 
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País, para que garantamos a estabilidade econom1ca, política e 
social que permita fazer deslanchar o crescimento no Brasil , há muito 
tempo encolhido em razão de acordos mal feitos , inclusive com o FMI. 
Se Deus quiser, como disse o Presidente Lula, se fizermos o acordo 
em setembro, será um acordo bom para o Brasil, e não um 
compromisso que amarre Estados e municípios em sua capacidade 
de crescimento. Enfim, o Brasil está sendo preparado para esse 
crescimento. 

A reforma tributária será também negociada com os Prefeitos, 
evidentemente, assim como a previdenciária o foi especialmente com 
os Governadores. Por isso é necessário que Prefeitos e Vereadores 
se mobilizem para que os municípios sejam ouvidos, e ninguém 
melhor que eles para conseguir que isso aconteça. 

Que a reforma tributária seja fruto não de um consenso absoluto, 
mas que avance na defesa dos interesses das Prefeituras. 

O Governo já tem acenado com medidas importantes a serem 
tomadas este ano para que a economia brasileira se estabilize. 
Sabemos que se a reforma não ocorrer, os municípios não terão 
melhores condições no ano que vem. 

Termino a minha fala fornecendo alguns dados que julgo 
importantes para que tenhamos a dimensão de como estamos 
preparando o Brasil para o crescimento, para a distribuição de renda e 
para o desenvolvimento social. No PPA do Governo Federal , 
destinamos R$5.000.000.000,00 a mais do que o orçamento deste 
ano para a área de saúde e mais de R$1 .300.000.000,00 para a área 
de assistência social , que é fundamental para os municípios. O 
Governo enviará este mês, no mais tardar no mês que vem, por meio 
de Proposta de Emenda à Constituição, a substituição, com verba da 
União - que até hoje não colocou nada, na prática, no FUNDEF, ao 
contrário de municípios e Estados-, do Fundo de Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental - FUNDEF - pelo Fundo de Desenvolvimento do 
Ensino Básico - FUNDES. Isso irá permitir que crianças a partir de 6 
anos e jovens de 14 a 17 anos também tenham acesso a mais quatro 
anos de escolaridade. Essa não é apenas a preparação para o 
crescimento econômico, mas para o desenvolvimento social do Brasil. 

O Presidente Lula sabe que isso só será possível a partir de uma 
união nacional, independentemente de partidos políticos. Por isso, 

L------0--------1 



595 
Minas Gerais é um exemplo. O Presidente trata o nosso Estado 
como qualquer outro Estado governado pelo PT, diferentemente da 
época das picuinhas políticas que aconteceram num passado recente 
e que não podem se repetir. Parabéns por esse movimento. Também 
estamos na Frente Municipalista. Vamos fazer um Brasil melhor, para 
que os municípios sejam melhores. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Dinis Pinheiro 
Na pessoa do Deputado Antônio Carlos Andrada saúdo os membros 

da Mesa, Deputados, Deputadas, Prefeitos, Prefeitas, Vereadores e 
lideranças. Temos de ser objetivos e práticos. Aqui , encontra-se 
presente a maior força política do Estado de Minas Gerais: os 
Prefeitos e as Prefeitas. São eles os responsáveis pela eleição dos 
Deputados Estaduais e Federais, além de terem atuação decisiva na 
eleição do Governador do Estado, e os que sofrem, em primeiro 
plano, as aflições dos munícipes. Enfim, têm todas as condições e 
prerrogativas para promover as mudanças almejadas por todos os 
mineiros e brasileiros. 

Srs. Prefeitos, duas mobilizações precisam ser feitas : uma em Minas 
e outra no Brasil. Nenhum Prefeito, com raras exceções, encontra-se 
satisfeito com o atual sistema de distribuição de verbas, tanto no 
âmbito estadual quanto no âmbito federal. Onde já se viu uma cidade 
como Paulínia, no Estado de São Paulo, ter ganhos de 
R$23.000.000,00 com uma população de apenas 50 mil habitantes, 
enquanto mais de 500, 600 cidades do Norte de Minas, do 
Jequitinhonha e muitas do Sul de Minas estão em estado de penúria? 

Ribeirão das Neves já não consegue suprir as necessidades de seus 
moradores, de seus munícipes. O que fazer, Srs. Prefeitos? É 
importante que todos os senhores e senhoras tenham plena 
consciência da grande torça que detêm. É necessário uma grande 
caminhada a Brasília para que se faça distribuição mais justa, humana 
e cristã dos recursos. 

Nossa discussão vai muito além do FPM, é mais abrangente. Temos 
de ter consciência disso, ser fortes e unidos. Não conseguimos mais 
conviver com essa situação. Temos de ser solidários, companheiros 
do Governador Aécio Neves na busca de maiores recursos pelos 
municípios, na busca dessa expressiva quantia da CIDE, na busca e 
no alcance desses recursos importantes da CPMF. 
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Mas é necessário, Srs. Prefeitos, que de uma vez por todas, seja 

revisto esse critério de 75°o dos recursos somente para onde há 
indústrias. Isso está errado, é um equívoco, é desumano. Os recursos 
têm de ser distribuídos de acordo com a população. Temos de ajudar 
os municípios do Norte, que não têm recursos para manter uma 
ambulância. Temos ajudar os municípios do Jequitinhonha, que não 
conseguem dar água nem comida para o seu povo. 

Hoje, mais de 700 cidades mineiras encontram-se em estado de 
insolvência. Somente com mobilização, luta, fé e perseverança dos 
Srs. Prefeitos é que vamos construir a tão sonhada Minas, constituir o 
Brasil verdadeiro de todos os brasileiros. 

Deputado Toninho Andrada, V. Exa. sabe muito bem, e diversos 
Deputados e Prefeitos tiveram a oportunidade de participar de uma 
nossa luta antiga. Relembro aqui, com alegria. nossa primeira reunião 
em minha terra natal, lbirité, sob a liderança de meu irmão, Prefeito 
Toninho Pinheiro. Lá, mais de 400 Prefeitos fizeram um grande 
manifesto pela redistribuição de ICMS em Minas Gerais. Até hoje, 
esse projeto, apesar de já ter percorrido todas as respectivas 
comissões, ainda não entrou em pauta. Por isso, conclamo a todos 
para uma mobilização em Brasília, para lutarmos por essa distribuição 
mais justa. 

Por outro lado, a Assembléia Legislativa também tem condição de 
dar uma resposta firme, positiva e vigorosa a todos os Prefeitos. É 
insuportável que a cidade de Betim, por exemplo, continue tendo esse 
crescimento acelerado e, em contrapartida, Coronel Fabriciano uma 
decadência acelerada; Janaúba, Diamantina, Coração de Jesus e 
Januária em situação de insolvência. Essas contradições são 
inúmeras. Belo Oriente, por exemplo, que me desculpe o Prefeito se 
se encontrar presente, tem uma das maiores rendas "per capita" do 
Estado de Minas. 

Temos de fazer uma grande mobilização para buscar mais recursos 
para os municípios. Mas temos, sem sombra de dúvida, de promover 
com muita fé , coragem e honestidade, melhor distribuição dos 
recursos para os Prefeitos, para os municípios. 

É intolerável , impraticável que o Governo - e aí cito de forma 
genérica - ajude em primeiro lugar as cidades ricas. Isso está errado, 
é desumano, é impatriótico, é indevido. Temos de, primeiro, ajudar os 
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mais pobres, os mais carentes, os mais necessitados. 

Vamos nessa caminhada cívica, em favor de um Brasil muito mais 
feliz e fraterno. Quero conclamar todos os senhores aqui presentes, 
todos os mineiros a dar este belo exemplo para o Brasil , fazer tramitar 
e aprovar o Projeto de Lei n° 23, que se encontra paralisado na 
Assembléia Legislativa e que vai, de imediato, beneficiar 748 cidades, 
aproximadamente 15 milhões de mineiros. 

Parabéns pela presença de vocês, pela garra, pela coragem , pela 
luta. É com união, com muita fé e otimismo que vamos proporcionar a 
todos os mineiros e, principalmente, às crianças mineiras um futuro de 
paz, mais justo, humano e muito mais cristão. 

Palavras do Deputado Antônio Júlio 
Exmo. Deputado Antônio Carlos Andrada, Presidente nesta reunião; 

caros Deputados, Prefeitos, Vereadores, Vice-Prefeitos e visitantes de 
outros Estados, em todas as discussões municipalistas de que 
participo, denuncio, de forma até agressiva, a desunião que os 
Prefeitos vêm demonstrando nos últimos dez anos. É até 
compreensível. Certamente a falta de recursos que vem ocorrendo no 
País desde 1990 os deixa desanimados. 

Estou feliz de poder falar agora em nome do PMDB, porque o 
movimento municipalista surgiu da iniciativa do nosso partido. Em 
1985, como bem disse o Prefeito de Barracão, fizemos a grande 
marcha a Brasília por ocasião da reforma tributária. Conquistamos 
direitos para as Prefeituras e para os municípios, mas, de 1990 para 
cá, tais direitos começaram a ser retirados novamente. E estranho: os 
Prefeitos e suas entidades representativas não reagiram. Ficamos 
omissos, todos nós, até mesmo os Deputados. 

Quando se fez a primeira retirada dos recursos dos municípios, não 
ouvimos nenhuma reclamação. Pela UFEF, o Governo tirou 20% da 
arrecadação dos municípios e jogou no caixa único, para fazer sua 
estabilização fiscal. Tudo em cima dos municípios. E ficamos calados. 
Veio o FUNDEF, e também ficamos calados. Diga-se, aliás, que o 
FUNDEF está sendo questionado, porque há Prefeitos que não sabem 
como investir no fundo nem como gastar o dinheiro. 

Sugiro ao Presidente desta reunião que o pronunciamento do 
Prefeito de Barracão seja transcrito e distribuído aos 853 municípios 
de Minas Gerais. O que ele disse é matéria de reflexão para todos 
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nós. 

Criou-se em Minas Gerais a Promotoria de Crimes Cometidos por 
Prefeitos. O Prefeito, antes de ser julgado, já é condenado a partir da 
denúncia de qualquer cidadão junto ao Ministério Público. E não 
reagimos. Ora, talvez tenha sido eu o único a protestar contra a 
criação dessa Promotoria especializada. 

Vejo a AMM querer participar, e precisa participar. Não podemos ser 
omissos nem deixar que apenas meia dúzia de representantes dos 
Prefeitos mineiros vá a Brasília discutir com o Congresso Nacional. 
Temos de fazer pressão exatamente como fizemos em 1985, quando 
mais de 4 mil Prefeitos estiveram juntos com a Presidência da 
República e o Congresso Nacional. 

Certamente vocês se esquecem de que os que estão hoje em 
Brasília decidindo nossa sorte estiveram, um dia, em suas cidades, 
pedindo votos. Um dia pediram seu apoio, para que estivessem hoje 
em Brasília. Agora é a nossa vez. 

Acho até que deveríamos realizar uma ação conjunta. bem mais 
firme, junto ao Senado. O texto certamente passará pelo Senado, e, aí 
sim, talvez valesse a pena concentrar esforços e pressionar os 
Senadores, que são 81 , em vez de gastar energia com mais de 500 
Deputados. 

É preciso ficar bem claro que não adianta chorar pelo passado. 
Temos de olhar para a frente . 

O Presidente Lula, em sua posse, disse que a esperança venceu o 
medo. Como nenhum outro Presidente, ele conhece as mazelas do 
interior do Brasil. Precisa, então, defender com garra o municipalismo, 
a liberação de recursos e a melhoria da distribuição de renda, como 
bem disse o Deputado Dinis Pinheiro, não de forma equivocada, mas 
consistente, para que os municípios recebam mais recursos e tenham 
menos obrigações. 

Atualmente, o Estado de Minas Gerais não passa mais dinheiro para 
pagar a gasolina da Polícia Militar. Quem tem de bancá-la é o Prefeito. 

Não passa dinheiro para a Polícia Civil - onde ela existe, porque, 
infelizmente, nem todos os municípios de Minas têm Polícia Civil -, 
mas o Prefeito tem de bancar. Se há fórum , tem de bancar. Se há 
área da saúde, obrigação do Estado, o município tem de bancar. A 
educação, da mesma forma. E estamos calados. 
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Também fui Prefeito em uma época de grandes dificuldades. 

Posteriormente, a reforma tributária melhorou a situação dos 
municípios. Depois voltamos a ter dificuldades. Vejam o que a União 
tem feito com os Srs. Prefeitos, fiscalizando o INSS e multando, 
elevando a dívida dos municípios de forma astronômica, sem permitir 
defesa aos Prefeitos. O atual Prefeito tem apenas de assinar 
documento concordando com dívidas de 8, 1 O, 15 anos atrás, o que 
vai onerá-lo muito, impedindo-o de trazer benefícios para sua cidade. 

Minas Gerais está falando que fez a reforma tributária e que vai 
acabar com o déficit público. Não vai , porque nosso Estado 
compromete 13% de sua arrecadação para pagar essa maldita dívida 
que herdamos, feita para salvar o sistema bancário. A maior parte da 
dívida de Minas Gerais não foi contraída em virtude de benefícios para 
os municípios ou para o Estado, não foi transformada em obras. Foi 
para salvar o sistema bancário, a MinasCaixa, o CREDIREAL e o 
BEMGE. Minas Gerais endividou-se naquele momento e hoje paga 
uma dívida astronômica. O Governo nunca vai conseguir zerar esse 
déficit, porque nosso comprometimento é muito grande. Minas Gerais 
paga 8,5% de juros ao ano. Que Estado, que cidadão, que empresário 
dá conta de saldar uma dívida pagando 8 ,5% de juros? Isso não 
existe. E não estou vendo, por parte dos Governadores, coragem de 
enfrentar, junto ao Governo Federal, esse problema sério de Minas e 
do Brasil que é o pagamento da dívida. Os Prefeitos, além de estarem 
sendo onerados pelo INSS e por outras açôes do Governo Federal 
sobre o município, ainda o são por essa maldita Lei de 
Responsabilidade Fiscal , que tem seu lado positivo, mas tem 
penalizado os Prefeitos. 

Peço aos Prefeitos que nos unamos à Presidente da AMM, aos 
companheiros do Paraná e de São Paulo, onde houve uma grande 
marcha, em 1985, liderada pelo ex-Governador Orestes Ouércia, 
comandante da reforma tributária e de nossas caminhadas 
municipalistas. Juntemo-nos às lideranças de São Paulo, do Paraná e 
de Minas Gerais, porque não adianta a Presidente da AMM fazer 
movimento com 30, 40, 50 Deputados. Minas Gerais tem 853 
municípios. 

Tenho conversado com o José Fernando, Presidente da Federação 
Mineira, a quem tenho solicitado que seja nosso grande comandante 
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nessa caminhada. Precisamos de lideranças que assumam o 
compromisso de dar o grito. Não adianta só ficar falando baixo, 
trabalhando em silêncio, conforme a tradição mineira. Isso foi no 
passado. Precisamos gritar e mostrar a força de Minas no Congresso 
Nacional. Parabéns, Adalclever, idealizador desse movimento. Mas 
não fiquemos só no discurso. Estou cansado de ver discursos e 
documentos que ficam só no papel. Que este seja o início de uma 
grande caminhada para o bem do Brasil e para o bem de Minas 
Gerais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Com a palavra, o 
Deputado Carlos Pimenta, Vice-Líder do Bloco Parlamentar Social 
Progressista, que disporá de 5 minutos para sua exposição. 

Palavras do Deputado Carlos Pimenta 
Sr. Presidente desta importante sessão, Deputado Olinto Godinho, 

em cuja pessoa cumprimento os colegas parlamentares aqui 
presentes; Prefeita Adriene Barbosa, por cujo intermédio cumprimento 
os Prefeitos e Prefeitas que vieram de todas as partes de Minas 
Gerais prestigiar esta reunião, que reputo uma das mais importantes 
que já presenciei ao longo dos meus quase 9 anos de vida 
parlamentar; Vereadora Branca Castilho, na pessoa de quem 
cumprimento os Vereadores presentes, senhores convidados, 
imprensa, povo de Minas Gerais, há mais ou menos 15 dias, em nome 
do PDT, ocupamos esta mesma tribuna para solicitar uma tomada de 
posição firme dos Prefeitos, Vereadores e lideranças mineiras frente a 
esse movimento que estamos observando. O FPM caiu 40° o . Mais de 
500 Prefeituras tiveram de fechar as suas portas ou reduzir a jornada 
de trabalho. As dificuldades se somaram, chegando-se a um ponto em 
que é insustentável a posição do administrador dos municípios para 
fazer frente às suas responsabilidades. 

Concordo com o Deputado Dinis Pinheiro quando diz que são 
necessárias várias ações. Uma ação incisiva junto aos parlamentares 
em Brasília, porque, passada a discussão da reforma tributária , não 
poderemos fazer absolutamente nada. Vamos viver da esperança de 
uma verba parlamentar, de uma emenda de um Deputado ou de uma 
bancada de parlamentares para realizar serviços nos municípios e nas 
regiões. 

Este momento é único. Se não houver uma tomada de posição, se 
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não houver uma soma de esforços dos Governadores - o 
Governador de Minas foi um dos responsáveis por algum avanço no 
repasse de parte dos recursos da CIDE aos Estados e municípios, e 
ele já disse que não concorda com a forma como está sendo 
conduzida a reforma tributária -, pouco poderemos fazer para 
melhorar a situação dos municípios. 

São fundamentais algumas ações em Minas para desengavetar o 
Projeto de Lei no 23, que promoverá uma redistribuição mais justa de 
ICMS. Esperamos que o Presidente desta Casa se sensibilize quanto 
a esse movimento e coloque em pauta esse projeto. É importante que 
os Prefeitos, por intermédio dessa Frente Parlamentar em Defesa dos 
Municípios, possam acompanhar a atividade parlamentar. É preciso 
colocar em pauta o projeto que traz para Prefeituras e Prefeitos a 
responsabilidade pela emissão e pela análise de todos os assuntos 
referentes ao meio ambiente. 

Precisamos nos fortalecer para combater as forças que querem ver 
a derrocada dos municípios brasileiros, para combater o absurdo que 
estão fazendo contra os Prefeitos: estão doidos para colocá-los na · 
cadeia, sem dar a eles oportunidade de defesa prévia. 

É importante que os senhores acompanhem as atitudes dos 
governantes, para evitar o que aconteceu no Governo Estadual 
passado, quando foram assinados mais de 1 .200 projetos no setor de 
saúde, deram baixa no SIAFI do Estado, mas não foi repassado 
nenhum centavo aos municípios mineiros. 

Vocês, Prefeitos, ficaram com a pecha de mentirosos perante as 
Câmaras Municipais e perante a sociedade de seus municípios. Acho 
que o momento é ímpar. Nós, do PDT, ingressaremos nessa frente 
parlamentar. A posição do PDT é clara, não aceitando a diferença 
entre discurso e prática. O PDT marcou presença em Brasília , nós 
marcaremos presença em nosso Estado. 

Cumprimento os Prefeitos do Norte de Minas. Juntamente com 
outros Deputados, como representantes de Montes Claros, somos 
testemunhas da situação difícil por que passam os municípios norte-
mineiros. Basta consultar esse documento sobre os dados do IDH em 
Minas Gerais. 

Não existe nenhum município do Norte de Minas com IDH, em 
relação ao IDH do Estado, que seja inferior a 500. Todos têm o IDH 
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superior a 500. Por isso cumprimento os Prefeitos e digo que 
estaremos atentos, nesta Casa, e buscaremos todas as oportunidades 
para trazer maior segurança e respeito a administradores e Prefeitos 
do Estado. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Elmiro Nascimento 
Sr. Presidente, Deputado Antônio Carlos Andrada, Sra. Prefeita 

Adriene Barbosa de Faria, Presidente da AMM , componentes da 
Mesa, Srs. Deputados, Srs. Prefeitos, senhoras e senhores, vivemos o 
momento da votação da reforma tributária , que, sem dúvida, mexerá 
com a estrutura da arrecadação de nosso País, daí a imensa 
importância desta mobilização pela busca de melhores caminhos para 
solucionar o déficit fiscal e os problemas financeiros dos Estados e 
dos municípios. Sabemos que, tradicionalmente, as reformas ou 
rearranjos levados a efeito no Brasil sempre foram marcados pela 
excessiva concentração dos recursos no Executivo Federal. A 
Constituição Federal de 1988 deu poder político-administrativo a 
Estados e municípios, mas retirou deles a autonomia para gerir seus 
destinos, uma vez que a receita oriunda dos tributos é concentrada 
nos cofres da União. 

Os municípios têm convivido com a escassez de recursos em seus 
cofres. A incoerência no atual sistema de distribuição da arrecadação 
tributária e o modo como hoje é repassado o FPM pelo Governo 
Federal nos mostram a falência dos municípios brasileiros, que ficam 
impedidos de prestar à população até mesmo os serviços essenciais. 

A reforma tributária precisa urgentemente alterar o repasse do FPM 
para, assim, melhorar a precária situação vivida pelos municípios. E 
não só do FPM, como também do IPI , do Imposto de Renda, do ICMS 
e de outros tributos e contribuiçôes, a propósito de um verdadeiro 
pacto federativo . Uma correta reforma tributária é primordial para 
enfrentar as desigualdades regionais. É a oportunidade que temos 
para unir forças , a fim de evitar um desequilíbrio ainda maior dos 
Estados e a falência dos municípios brasileiros. É preciso garantir aos 
entes federados - Estados e municípios - recursos suficientes para 
que cada um deles defina os rumos de sua história. 

Por considerar essa luta da maior relevância, o PFL, pelo seu 
Presidente nacional, Senador Jorge Bornhausen, apresentou uma 
emenda à Constituição estabelecendo que o total da arrecadação 
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federal deverá ser dividido entre a União, os Estados e os 
municípios. A emenda prevê uma nova divisão que inclui as 
contribuições sociais, hoje exclusivas da União. 

Tendo em vista a seriedade da proposta e a necessidade de ampla 
mobilização, foi realizado no último dia 14, em Brasília, um grande 
encontro de Prefeitos do PFL e de outros partidos, em que discutimos 
e avaliamos as melhores formas de conduzir a luta em prol dos 
Estados e dos municípios. 

Para aprovação da emenda da Bancada do PFL, com vistas a uma 
partilha efetivamente justa, devemos contar não só com as lideranças 
municipais, mas também com o apoio dos Governadores, dos 
Deputados Estaduais, Federais e Senadores. 

A Bancada do PFL nesta casa, composta pelos eminentes colegas 
Sebastião Navarro, Doutor Viana, Gustavo Valadares e Paulo Cesar, 
está empenhada em dar a melhor contribuição possível para que as 
propostas que visem à correta repartição tributária sejam aprovadas. 

O Governador Aécio Neves, profundo conhecedor dos problemas 
nacionais e da importância de Minas em nosso país, vem fazendo 
com que o Estado retome o papel de grande gerador de riquezas e 
distribuidor de rendas. É notório o grande empenho do Governo de 
Minas junto ao Governo Federal , em favor de nossos municípios, 
discutindo e apresentando propostas para que se torne viável a 
correta repartição da arrecadação fiscal. 

Sabemos que somente é possível corrigir a injustiça tributária atual 
dando força, apoio e recursos financeiros aos municípios, repassando-
lhes coerentemente a arrecadação dos tributos, pois são os 
municípios, junto com os Estados, que alavancam o nosso País. 
Diante disso, é indiscutível a necessidade de uma ampla mobilização, 
como a realização deste evento, que mostra que esta Casa, ao lado 
do Governo de Minas, está empenhada em que as reformas propostas 
atendam, de fato, interesses e necessidades dos municípios, para que 
possam ser executadas políticas públicas que melhorem a vida do 
cidadão brasileiro. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Arlen Santiago 
Cumprimento a Mesa e os Prefeitos, que são o motivo desta 

reunião. Desejo, realmente , que, nesse movimento de aproveitar a 
reforma tributária, consigamos cumprir a lei e que os municípios 
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possam prestar os serviços básicos aos nossos munícipes. Sobre 
essa questão de cumprir a lei , ficamos muito preocupados, porque ela 
tem sido muito utilizada para penalizar e castigar os Prefeitos. Vemos, 
por exemplo, o País dizer que está combatendo a fome com R$0, 13 
por dia na merenda escolar. Se os senhores forem ao barzinho da 
esquina, dificilmente tomarão uma xícara de café por R$0, 15. Essa é 
a realidade da contradição entre a fala e o que acontece. Se fôssemos 
cumprir a lei , os Prefeitos teriam alguma coisa em torno de 70% a 
mais de recursos transferidos via FPM, ou seja, a lei do pacto 
federativo para a redistribuição, feita em 1988. O Governo Federal , 
com o alto grau de poder que tem, conseguiria mudar tudo isso: 
CPMF, CIDE e contribuição sobre o lucro líquido. Mas a realidade é 
que os Prefeitos, cada vez mais, estão de pires na mão. 

Além disso, há um problema sério na questão da Previdência Social. 
Como seria mais fácil resolvê-lo? Vamos meter a mão no dinheiro das 
Prefeituras, e o INSS vai lá e bloqueia os recursos que os senhores 
têm, sem nem dizer para quê. Há sempre um decreto a mais: se a 
Prefeitura contrata prestação de serviços, ela deverá pagar 20% sobre · 
ela. Então, estão tirando recursos do munícipe e colocando nessa 
Previdência Social cheia de privilégios. 

Basta os senhores verem que o hospital filantrópico de Montes 
Claros, a Fundação Haroldo Tourinho, que presta um excelente 
serviço, foi multada pelo INSS. Em uma das ações julgadas, o Haroldo 
Tourinho conseguiu cancelar débitos inseridos para aquela 
comunidade de R$7.700.000,00. Ocorre que os Prefeitos não estão 
tendo a oportunidade, porque precisam da CND e não podem discutir 
judicialmente o débito do INSS, sendo a cada dia esses recursos 
apanhados. 

Estou falando aqui em nome da Deputada Lúcia Pacífico, do 
Movimento das Donas de Casa, do Deputado Dilzon Melo, do 
Deputado Fábio Avelar, do Deputado Leonídio Bouças e do Secretário 
Agostinho Patrús. 

Queremos, estamos engajados, e a única chance real de fazermos 
alguma mudança nesse pacto federativo é agora, nessa reforma 
tributária. Então, acredito que cada um dos senhores, que saíram do 
seu mun1c1p1o e vieram para cá, sabedores dessas dificuldades 
enormes, levarão otimismo para nossos colegas Prefeitos que não 
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vieram aqui e que acham que esse é um problema da Adriene, do 
Deputado Arlen Santiago ou do Deputado Federal que os representa. 
Digo que, sem pressão, não conseguiremos nada de Brasília, porque 
o FMI exige que seja pago tanto de juros, e parece que as coisas não 
mudarão muito. O discurso terá que ser feito , as votações federais 
terão que ser feitas na presença dos senhores, na presença de todos 
nós. 

Alguns Prefeitos foram ameaçados por Promotores de ir até para a 
cadeia, se fechassem suas Prefeituras. Essa situação de medo e 
constrangimento não deve continuar. O momento é este. Então, é 
aquilo que foi dito pelo Antônio Júlio, pelo José Fernando e · pela 
Adriene: Srs. Prefeitos, a culpa ou o êxito da reforma será de cada um 
de vocês. Cada um de nós tem seu compromisso. O otimismo de que 
vai dar certo tem que grassar, porque não há jeito de piorar. Fiquem 
com Deus e vamos nessa marcha. 

Palavras do Deputado Chico Simões 
Sr. Presidente, Deputado Antônio Carlos Andrada, ao cumprimentá-

lo, quero saudar todos os Deputados presentes; Prefeita Adriene, ao 
cumprimentá-la, cumprimento todas as Prefeitas; Vereadora Branca, 
ao cumprimentá-la, cumprimento todas os Vereadores presentes; meu 
amigo José Fernando, ao cumprimentá-lo cumprimento os Prefeitos; 
demais componentes da Mesa; senhores e senhoras, em primeiro 
lugar quero dizer que sou municipalista por convicção. Já fui Prefeito 
em minha cidade, Coronel Fabriciano, fui Presidente da Associação 
dos Municípios do Vale do Aço - AMVA - , e Vice-Presidente da 
FEMAM, e é com muito orgulho que participo da Frente Parlamentar 
Municipalista. 

Parabenizo os Prefeitos por esse movimento e, ao mesmo tempo, 
digo, de maneira muito fraterna , que, se esse movimento tivesse 
ocorrido há oito ou dez anos, hoje não estaríamos como estamos. Na 
verdade, o Governo Federal , que tem essa responsabilidade, e 
conseguirá resolver esse problema, não é o causador do transtorno 
por que hoje passa o Brasil. Não adianta pensar nem fazer discurso 
de que as coisas ocorrem de maneira fácil. Não, movimentação e 
pressão são instrumentos democráticos para construirmos o País que 
queremos e desejamos, principalmente os políticos que estão no 
município, sentindo de perto os problemas e sendo cobrados 
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É muito importante entendermos a tarefa que hoje está em cada um 
de nós, e não podemos inviabilizar o Brasil. O Presidente que está lá 
hoje é do meu partido, com muito orgulho, mas temos que entender 
que o Governo que está hoje no Brasil não é totalmente do PT, é uma 
coalizão. Tenho a certeza de que a maioria das pessoas que estão 
presentes votaram em alguns Deputados e Governadores que hoje 
fazem parte do Governo Federal. A responsabilidade tem que ser 
nossa, não podemos jogar para lá nem para cá. 

Para começar a resolver esses problemas temos de tirar alguns de 
nós que se encontram atados à situação brasileira. E V.Exas. são 
testemunhas de que tanto Lula como os demais candidatos à 
Presidência assumiram publicamente o compromisso de cumprir 
contratos assinados previamente pelo Governo Fernando Henrique 
Cardoso. Levando em consideração esse compromisso assumido pelo 
Presidente e votado por nós, dificilmente esta reforma tributária vai 
rever o pacto federativo. Mas acho que esse movimento não pode 
parar e que essa reforma, no momento, veio para acabar com a 
guerra fiscal que tanto prejuízo traz à Nação, para desonerar a 
exportação e diminuir a desigualdade, aliviando o pagamento de 
tributos incidentes sobre produtos básicos. Mas a saída definitiva só 
se dará quando todos contribuirmos para implementar o 
desenvolvimento do Brasil. Devemos continuar nessa caminhada, mas 
pergunto-lhes: será justo cobrar de alguém que se encontra há oito 
meses no Governo uma solução como se portasse uma varinha 
mágica? 

Meus Prefeitos e Prefeitas, os municípios crescerão, mas, para que 
isso ocorra. é preciso que o Brasil cresça. Nós, parlamentares, 
estaremos junto com os Prefeitos para enfrentar a política econômica 
que até hoje vem sendo implementada, resto do Governo anterior, 
para assumir compromissos por ele feitos. Não podemos continuar de 
joelhos, entregando tudo o que se produz para pagar juros de uma 
dívida que promove a fome, a miséria e o desemprego no Brasil. Isso 
é tarefa para todos nós, políticos desta geração, independentemente 
de filiação partidária. Hoje o desafio é fazer o Brasil decente, o Brasil 
justo, o Brasil soberano. Continuaremos pressionando o Governo 
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Federal sem abrir mão de pressionar o Governo Estadual, que tem 
no ICMS um de seus impostos mais injustos, tanto na cobrança como 
em sua redistribuição, quando uma enorme quantia fica para o Estado 
e são divididas migalhas às Prefeituras mais necessitadas. É um 
imposto que favorece os que mais têm. É um debate a ser feito em 
Minas e nos demais Estados, de maneira soberana e imparcial , 
pensando no bem-estar do povo, porque foi com essa promessa que 
chegamos aqui e hoje nos encontramos revestidos de nosso mandato. 

Solicito que façamos esse pleito junto ao Governador Aécio Neves, 
que se encontra brigando pela CIDE, para que parte dela seja 
revertida aos municípios, não ficando apenas com o Estado. Que 
também ele se sensibilize com esse projeto, que tramita nesta Casa, a 
fim de que seja mais justa a distribuição do ICMS. 

Te mos problemas de falta de recursos , mas não podemos nos 
esquecer de que também existe o problema de gestão. Todos os 
municípios, por mais ricos que sejam, enfrentam dificuldades. O 
problema não é apenas de dinheiro, mas também de gestão. E aí é 
fundamental o papel fiscalizador do Legislativo, exigindo uma gestão 
transparente, correta e justa. 

Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
Saúdo V. Exa. , ilustre Deputado Antônio Carlos Andrada, assim 

como todos os componentes da Mesa; Srs. Prefeitos, Vereadores, 
amigos, há mais de 1 00 anos João Barbalho definiu o que realmente 
representa o município, dizendo: "O município é a miniatura da Pátria". 
Essa miniatura representa a célula "mater" da sociedade, que é a 
família. Homenageamos os Prefeitos e as comunidades dos 
municípios que representam. 

Queremos manifestar a todos os Prefeitos e Prefeitas nossa 
preocupação e nossa solidariedade com esse movimento que, sem 
dúvida, vem ao encontro das aspirações e dos desejos dos 
municipalistas. Há 15 dias demos início, nesta Casa, a essa grande 
discussão, com a realização de uma audiência pública em que, após 
inúmeros pronunciamentos e debates, elaboramos a "Carta de Minas", 
que será apresentada na tarde de hoje, para ser discutida e refletida 
por todos os Prefeitos. 

Sabemos das dificuldades que enfrentam todos os municípios, cuja 
maioria- 680- depende do FPM e hoje se encontra em uma situação 
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insustentável, muito embora os Prefeitos e Prefeitas estejam 
fazendo tudo para manter e controlar a verdadeira administração, em 
defesa dos munícipes. 

Quero ressaltar a importância deste evento. Esta Casa, que já 
esteve aberta, como sempre estará, aos servidores públicos e ao povo 
mineiro, recebe neste momento os senhores como verdadeiros 
servidores e legítimos defensores de todos os municípios. Prova 
dessa assertiva é que no comando maior está o Governador Aécio 
Neves, que hoje estará nesta Casa, dando-nos seu apoio e seu 
testemunho em defesa do municipalismo. O Governador, por seus 
pleitos junto ao Governo Federal, já demonstrou o seu 
posicionamento, defendendo que os recursos sejam respeitados. 

É com esse diapasão, com essa voz de Minas, que é a voz dos Srs. 
Prefeitos, que seguiremos em passos firmes e determinados para que 
o pacto federativo seja efetivamente respeitado, de modo que os 
municípios, apesar de suas dificuldades, ao menos sobrevivam. Mais 
uma vez quero testemunhar o nosso incondicional apoio a essa 
marcha, a essa cruzada cívica a Brasília, para, junto aos Deputados 
Federais, garantirmos o cumprimento do pacto federativo, necessário 
e indispensável. 

Termino apresentando ao Presidente requerimento para que as 
notas taquigráficas desta audiência sejam encaminhadas a todos os 
Deputados Federais que nos representam em Brasília e aos nossos 
Senadores, para que tenham conhecimento da preocupação de todos 
os senhores e possam sentir o seu posicionamento, que, tenho 
certeza, será apenas um: em defesa da democracia, do município e 
do povo mineiro. Obrigado. 

Palavras do Deputado Alberto Bejani 
Sr. Presidente, demais autoridades da Mesa, Srs. Prefeitos, 

autoridades presentes neste Plenário, amigos e amigas, serei breve, 
porque acho que não há muito mais o que falar; é preciso agir. Posso 
falar de cabeça erguida, porque meu voto foi para Luiz Inácio Lula da 
Silva, de cujas palavras me recordo muito bem. 

Dizia que não gostaria de ver, no seu Governo, nenhum Prefeito de 
pires nas mãos. Mas não é a isso que estou assistindo. Ainda acredito 
no Governo de Luiz Inácio Lula da Silva. 

Preocupa-me o fato de alguns assessores levarem ao conhecimento 
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do Sr. Presidente pos1çoes que, muitas vezes, não são 
verdadeiras. Falo com conhecimento de causa, porque fui Prefeito de 
Juiz de Fora. 

Engana-se quem acha que cidades maiores têm problemas maiores. 
As cidades menores é que tem problemas enormes. 
Lamentavelmente, não vou generalizar, mas boa parte dos 
governantes não dão atenção aos Prefeitos de cidades com 2 mil a 5 
mil eleitores, porque não pensam administrativamente, e sim 
eleitoreiramente. Isso é um erro, visto que o Brasil é formado por 
municípios. Aliás, os únicos poderes concretos de arrecadação são os 
municípios. Os Governos Federal e Estadual sobrevivem do que 
arrecadam nos municípios. 

Peço que a representante maior dos Srs. Prefeitos, a Sra. Adriene 
Barbosa de Faria, Presidente da AMM, não desista e converse em 
Brasília com os chamados príncipes da política no Brasil , que são os 
Senadores. 

Os Senadores causam um transtorno muito grande aos municípios, 
porque têm o privilégio de ficar durante oito anos assentados em 
poltronas coloridas, com tapete colorido, feito soberanos da política. 
Mas, chegada a época das eleições, presenciamos muitos deles 
andando sem gravata, sem paletó, e até de calça "jeans". Isso é 
hipocrisia. A realidade nos mostra que o cidadão tem de trabalhar por 
quatro a oito anos naquilo para que foi eleito: defender os interesses 
da população. 

Gostaria de lembrar ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva que o 
FPM fez parte de seu discurso na campanha. Ele incluía no FPM uma 
garantia de sobrevivência dos municípios. Tenho certeza de que não 
perderei meu voto. Hoje ele está um pouco à deriva. Mas peço que 
Deus ilumine nosso Presidente. 

Não é muito agradável ver o FMI elogiando um Presidente da 
República de um país. Equivale ao elogio de um agiota a quem lhe 
deve, por ser um bom pagador. Gostaria que o FMI estivesse 
criticando o nosso Presidente da República, pois, aí sim , teríamos a 
certeza de estar caminhando rumo a um Brasil independente. 

Não desistam, os senhores representam a camada concreta deste 
País, que começa nos municípios. Não adianta os Governos Estadual 
e Federal fazerem gracinha para os municípios, dando incentivos em 
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cima do ICMS, esquecendo-se de que o município também paga 
por isso. Então, já que vão dar incentivo de ICMS para alguém, ou 
algumas empresas, que o façam com o seu dinheiro, não mexendo no 
do município, pois ele tem obrigações a cumprir. Muito obrigado. 

Palavras da Deputada Ana Maria 
Cumprimento nosso Presidente, Deputado Antônio Carlos Andrada, 

a nossa Prefeita da AMM, Sra. Adriene Barbosa de Faria, e todo o 
povo de Minas Gerais, através da TV Assembléia. Ontem à noite fui 
procurar no dicionário o significado de "federalismo" e descobri que é 
uma forma de governo pela qual vários Estados se reúnem numa só 
nação, sem perda de sua autoridade. Temos que questionar se o 
Brasil realmente é uma federação. A verdadeira federação é aquela 
que promove o progresso de todos os entes federados. O que 
estamos vendo é o contrário , a União fortalecida, centralizada, 
enriquecida, e o município cada vez mais empobrecido. 

Mas a origem dessa situação não ocorreu há dez anos, a 
centralização do poder na União vem da época do Império. Ouvimos 
falar muito sobre herança maldita. É uma herança que vem do 
Império, mas se torna realmente maldita se aquele que a recebeu não 
sabe o que fazer com ela. O que pedimos ao Governo Federal não é 
que faça todas as mudanças de uma vez, mas que sinalize para os 
brasileiros que veio para mudar e que imprimirá uma mudança na 
rota. Essa modificação tem de ser sinalizada, senão ele não veio para 
nada. Precisamos que o nosso Presidente Lula mostre a que veio, ou 
seja, para fazer mudanças de verdade. Com essa centralização do 
poder, nós, municípios, ficamos igual mulher de malandro. 
Trabalhamos, produzimos, apanhamos e continuamos. É isso que 
precisamos mudar, não podemos continuar como mulher de malandro. 

Vejam bem esse dado que vou passar aos senhores. Tempos atrás 
75°o da receita da União era composta de impostos arrecadados, 
cobrados de nós, e 25% de contribuições. Hoje a receita é formada 
com 45°o de impostos e, creiam, 55°o de contribuições. Mas não 
colocamos o dedo na contribuição, Estados e municípios não têm 
acesso a ela. O que estamos vendo é um aumento da arrecadação, 
para que só a União aumente o bolo que administra. 

Precisamos contar, neste momento, com o nosso Governador Aécio 
Neves, hábil negociador e articulador. Em conjunto com os Prefeitos, 
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poderá conseguir aquilo de que mais precisamos, que é a 
formulação e a tramitação em Brasília de projeto de lei complementar 
que transfira para os Estados atribuições maiores nas áreas 
administrativa e legislativa, principalmente no tocante ao setor 
tributário. Sem isso os municípios vão continuar de pires na mão, 
pedindo pelo amor de Deus e recebendo esmolas. Precisamos de 
direitos e só conseguiremos isso com leis. Que o nosso Governador 
Aécio Neves, com a força dos Prefeitos e legisladores mineiros, 
consiga mobilizar todos os parlamentares brasileiros e o Governo 
Federal, a fim de que essa situação se modifique. Muito obrigada. 

Palavras do Deputado Laudelino Augusto 
Povo mineiro, Sr. Presidente, membros da Mesa, Prefeitos, 

Prefeitas, Vice-Prefeitos, demais presentes, nossa saudação. 
Concordamos com a maioria das coisas faladas aqui. Queremos 
apenas trazer uma reflexão, um questionamento, e manifestar uma 
esperança. De fato, é no município que nascemos, vivemos e somos 
felizes. Nos grandes municípios, é no bairro que conhecemos as 
pessoas, as famílias, o compadre e a comadre. Realmente, o 
município precisa ser valorizado. A situação deprimente, difícil, é 
conseqüência de uma estrutura falida. Muita coisa precisa ser feita. 

Como disse a Presidente da AMM, a grande prova é o Ministério das 
Cidades, que foi criado para isso. Aliás. já está trabalhando, já 
realizou conferências, vai realizar a estadual e a nacional. Espero que 
todos os municípios aqui representados tenham feito a conferência 
municipal. Lamentavelmente, muitos não fizeram, porque ainda não 
aceitaram ou não entenderam a importância da democracia 
participativa. Mas são sinais do que o Governo comandado por Lula e 
José Alencar quer, de fato, para o município. Uma questão séria, uma 
reflexão fácil. A concepção política precisa mudar em todos os níveis, 
municipal, estadual , nacional, quem sabe até mundial. Política não 
como relação de poder, mas como relação de serviço. Precisa-se 
mudar até o nome dos Poderes. O poder dá "status", vantagem. 
Somos eleitos para ser servidores. Muitos acabam sendo eleitos para 
ter poder, para mandar no município, no Estado, na Nação. Temos de 
ter relações de serviço. Os projetos a serem realizados têm de ser da 
sociedade. A sociedade escolherá pessoas que, em seu nome e junto 
com ela, realizarão esses projetos. Feliz do Prefeito que tem no seu 

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



6 1::! 
município conselhos paritários bem organizados e ativos, que tem 
organizações não governamentais, associações de classe, sociedade 
organizada. Precisamos mudar a concepção de política. 

Outra coisa que ainda não foi falada é o crime de Prefeito. Pelo 
contrário, o Ministério Público foi questionado a respeito. Vamos ter de 
investigar a corrupção nas Prefeituras, no Estado e no País. Sou 
membro da Comissão de Transporte e estou estarrecido. Já sabia, 
mas agora estamos comprovando licitações fraudulentas. O número 
de processos é muito grande, e muitos deles estão parados no 
Judiciário, além das questões de lixo, de obras. do FUNDEF. Parece-
me que há uma máfia do FUNDEF. Muitos Prefeitos até ingenuamente 
caem nisso. Há grupos organizados para burlar, para desviar dinheiro 
para cá e para lá. Houve empresário que chegou a me dizer que se 
não houver propina de 10%, 15%, 20%, as obras não saem. E o 
nosso povo não pode ficar à mercê desses grupos. Um exemplo é o 
caso da estrada de Maria da Fé e de Cristina, que estou investigando 
para ajudar o Governador, que irá pavimentar 224 municípios de 
Minas que não têm pavimentação. Estamos investigando uma estrada 
que tem um ano de construção e já passou por reformas, outra com 
dois anos e meio e já está cheia de buracos, uma estrada federal que 
foi feita como sendo municipal, financiada pela COMIG. Ou seja, uma 
obra de R$3.000.000,00 que ficou em R$7.000.0000,00. Há ainda 
obras que foram licitadas, não foram realizadas, mas foram 
empenhadas, faturadas e pagas. Isso tem de mudar. 

Prefeito Joarez Lima, hoje o senhor foi profeta. Vamos ter de 
aprofundar o que falou na nossa frente parlamentar. 

Como serão as eleições do ano que vem? Haverá projeto de um 
grupinho registrado em cartório, que irá dizer que é o melhor para o 
povo? Ou será um projeto de que o povo participará? 

No Sul de Minas, em ltajubá e região, há um grupo especial de 
representatividade política que está preparando, vendo quais serão os 
possíveis candidatos comprometidos com o projeto da população, e 
não de um grupo partidário, de pessoas, grupos de interesses. 

Vereadora Branca, nossa saudação a todos os Vereadores. Houve 
uma tese da Fundação Getúlio Vargas que ganhou nota 100, que 
mostra que 70°o dos Vereadores não sabem ou não têm clareza da 
sua missão como parlamentares. Precisamos estudar e aprofundar-
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nos mais nessa questão, para que as pessoas sejam 
representadas, e não substituídas. Nós, eleitos, somos 
representantes, e não substitutos do povo. 

Termino falando da Frente Municipalista, da qual somos membros. 
Ela já nasce cheia de trabalho. Precisamos unir forças em todos os 
níveis. Manifesto muitas angústias e muitas esperanças. Há muito 
motivo de angústia, mas a esperança é maior. Aquela esperança que 
venceu o medo do povo de votar em Lula e José Alencar está 
crescendo e vai vencer o medo de nos organizarmos, conquistarmos e 
vivermos a cidadania. Essa é a nossa esperança, que partilhamos 
com todos. 

Palavras do Deputado Paulo Cesar 
Sr. Presidente, prezados colegas do Legislativo mineiro, caros 

Prefeitos, Vereadores, senhoras e senhores, caras autoridades que 
compõem esta Mesa. 

Ao iniciar meu pronunciamento, não posso deixar de cumprimentar a 
Mesa desta Casa, na figura do Presidente, Deputado Mauri Torres, 
pela iniciativa de acatar o requerimento do Deputado Antônio Andrada 
que deu origem ao debate Em Defesa dos Municípios, o que 
demonstra mais uma vez que esta Casa está atenta aos grandes 
problemas nacionais e busca, de forma democrática, encontrar 
soluções para a grave crise por que passam os municípios de Minas e 
do Brasil. 

Sou municipalista por convicção. 
Acredito que o primeiro passo para amenizar as diferenças 

socioeconômicas no País só será dado com o fortalecimento dos 
municípios. Fui Prefeito de Nova Serrana, minha terra natal, por duas 
vezes. Estou em contato, diariamente, com amigos Prefeitos e sei da 
apreensão por que estão passando os administradores municipais. 

Senhoras e senhores, peço especial atenção para outras soluções 
que estão sendo encontradas em vários segmentos da economia 
nacional. Hoje os jornais anunciam que o Banco do Brasil e a CEF 
estão criando créditos especiais para a aquisição de eletrodomésticos, 
porque as indústrias desse setor estão em crise. Mais recentemente, a 
indústria automobilística obteve redução de 3'1o no IPI. Todas essas 
medidas foram tomadas em nome da preservação do emprego. 

Pois bem, o importante é priorizar a criação de novos empregos, 
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razão maior de garantir aos municípios a parte que lhes é devida. 
Sabemos que o maior empregador do Brasil são as Prefeituras. 

Prefeita Adriene, Presidente da Associação Mineira dos Municípios, 
aqui representada pelo Prefeito Caio, para melhor elucidar essa tese, 
peço-lhe que nos faça um levantamento dos municípios que sejam 
exceção de nossa afirmativa, é possível - repito - que não haja 
exceção. 

O maior empregador do Brasil são as Prefeituras. A União tem de 
garantir recursos aos municípios, para que não haja desemprego. 

Nos últimos anos, assistimos a uma concentração cada vez maior 
de recursos em poder da União. esvaziando-se o poder econômico 
dos Estados e municípios. Em busca de novos recursos e de 
investimentos, iniciou-se a chamada guerra fiscal entre os Estados, 
que acabou transformando-se em um perde-perde sem precedentes. 

Hoje, quando o Governo Federal apresenta uma proposta de 
reforma tributária - aliás, reforma esta tão reclamada nos meios 
políticos e tantas vezes adiada pela sua complexidade -, coloca-nos 
diante do desafio de aproveitar o momento tão propício para 
conclamar toda a sociedade organizada a extrair a melhor solução 
tributária, que virá beneficiar a coletividade nacional. 

Bem, Srs. Prefeitos e Sras. Prefeitas, a hora é agora; não pode 
haver melhor momento para pressionarmos o Executivo, pois 
sabemos que o Presidente Lula está imbuído das melhores intenções. 

Uma reforma tributária neste País só faz sentido se resolver, de uma 
vez por todas, o estado de abandono e de falência dos municípios 
brasileiros. 

Não podemos deixar de enaltecer as ações do Governador Aécio 
Neves, que, com sua liderança, posicionou Minas na vanguarda desse 
movimento nacional em prol dos Estados e municípios. 

Todos nós sabemos que o Governador mineiro também encontrou o 
Estado em péssima situação financeira, talvez a mais séria de sua 
história. Porém, não ficou a reclamar, a culpar as gestões passadas, 
ciente de que o povo mineiro elegeu-o acreditando na sua capacidade 
de governar e de encontrar soluções. Tomou atitudes corajosas e 
renovadoras para que o nosso Estado retome o seu papel de grande 
impulsionador da economia mineira. 

Em síntese, a responsabilidade para encontrar soluções para as 
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crises é dos governantes. Faço essa afirmação para lhes dizer que, 
como Deputado de Minas, estou do lado dos municípios mineiros. 

Srs. Prefeitos, vou lutar ombro a ombro com vocês em busca de 
melhores condições econômicas para os municípios. Antes de ser um 
pleito, é uma questão de justiça a participação dos municípios na 
CPMF, que será transformada em imposto permanente, como também 
é uma questão de justiça para com os municípios a sua participação 
nos recursos da CIDE. Isso posto, faz-se também necessária maior 
transparência nos critérios de constituição e transferência das 
receitas. 

É evidente que muitos pontos importantes serão aqui apresentados 
pelos senhores, mas não mpodemos nos esquecer de que, se vamos 
fazer uma reforma tributária em busca de melhores condições para o 
País, os Estados necessariamente devem participar, buscando dar a 
seus municípios tudo o de que precisam para governar. 

Encerro minhas breves palavras reafirmando o nosso compromisso 
com o municipalismo e afirmando que o momento é de luta, mas, 
acima de tudo, de confiança nas conquistas e vitórias importantes que 
tanto desejamos. A todos o meu muito obrigado. 

Palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão 
Sr. Presidente e demais componentes da Mesa, Prefeitos e 

Prefeitas, Vereadores e Vereadoras, caros colegas, Deputados e 
Deputadas da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
tenho percebido algo interessante neste momento histórico da vida 
nacional, talvez o mais extraordinário momento que tenhamos vivido 
até hoje. É um tempo de mudanças, não só no que diz respeito às 
reformas da Previdência e tributária , tão reclamadas por todos, mas 
no que diz respeito à cultura brasileira. 

Estamos vivendo um momento em que todos, sem exceção, 
independentemente de setor e área do Governo, querem mudanças, 
mas desde que sejam realizadas em seu próprio favor. Todas as 
vezes em que uma mudança exige-nos renúncia, resistimos 
veementemente, mas, se traz benefício para nós e nossas 
instituições, lutamos arduamente para que ocorram. Temos de 
repensar isso. O tempo de mudança que está sendo colocado exige a 
adoção do princípio da solidariedade tanto pelos municípios entre si 
como pelos municípios em sua relação com o Estado e com a União. 
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Não vejo possibilidade de mudança consistente se 

enfraquecermos os Estados. Não vejo a possibilidade de fortalecer os 
municípios menores enfraquecendo os municípios mais fortes, porque 
todos temos problemas e temos de discuti-los. O que não podemos 
admitir é que os projetos fiquem engavetados. Aí acho que o Dinis 
Pinheiro está correto em clamar por que o projeto seja colocado em 
votação, que tramite nesta Casa para que os municípios ricos, pobres, 
grandes e pequenos discutam suas relações. Estamos cobrando da 
União mais ação e disponibilidade em favor dos municípios. Mas 
existem problemas graves e de toda ordem na relação entre os 
municípios. Quando, na reforma tributária, fala-se na relação entre os 
municípios, há enorme resistência de uns em relação a outros, há 
problemas de solidariedade. Quantos são os Prefeitos e municípios 
que utilizam a ambulância para transportar seus munícipes para o 
município vizinho? É isso que temos de discutir. É sobre isso que 
temos de refletir. Caso contrário não daremos o salto de qualidade na 
construção do Brasil. Todos somos irmãos. 

No tocante aos municípios ricos, teremos de discutir a questão 
tributária. Alguns estabelecem relação absurda. Dão-se ao luxo, por 
exemplo, de renunciar ao IPTU, mas cobram o FPM, não abrem mão 
de contrapartida que poderia ser destinada aos mais pobres. Temos 
de repensar a questão. 

Na Assembléia Legislativa considero duas frentes essenciais na 
defesa dos municípios, a Frente Parlamentar em Defesa dos 
Municípios e a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde. Nessas duas 
frentes posso afirmar que estamos todos os 77 parlamentares. Se 
quisermos verdadeiramente cumprir nosso papel em defesa dos 
municípios, seguindo a orientação do Prefeito de Barracão, no 
Paraná, acho que poderemos dar um recado ao Governador. Nós, 
Deputados Estaduais, podemos dizer-lhe que suas contas não serão 
aprovadas na Assembléia caso não cumpra, por exemplo, a ordem 
constitucional da Emenda n° 29 e aplique os recursos mínimos para 
atender à saúde, diminuindo o sacrifício e a carga sobre os ombros 
dos Prefeitos. 

Todos reclamam que os municípios estão sobrecarregados, mas os 
municípios continuam carregando sobre os ombros ações que são do 
Estado. Por que o município tem de sustentar, por exemplo, gasolina 
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de carro da PM e manutenção de obras do Governo Federal e do 
Governo Estadual? É mais um ato de ousadia, respeitabilidade, 
soberania e autonomia municipal dizer aos Estados, ao Governador e 
ao Governo Federal que essa responsabilidade não mais será 
assumida pelos Prefeitos, Vereadores e municípios. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Bonifácio Mourão 
Sr. Presidente, membros da Mesa, Sras. e Srs. Prefeitos, 

Vereadores, senhoras e senhores, fui Prefeito de Governador 
Valadares até o final de 2000. Sinto na pele o que estão sentindo. 

Quando se fala em reforma previdenciária, fala-se em temas pelos 
quais os brasileiros estão lutando há muitos anos. Não é possível que 
agora, quando o projeto já está na Câmara dos Deputados, façamos 
uma reforma tributária tão-somente para pagar as contas do Governo 
Federal , apenas por causa das dívidas que o Governo tem com o FMI, 
dívidas internas e externas. 

Temos de fazer a reforma tributária como planejamento econômico e 
social. Vamos alterar inúmeros artigos da nossa Lei Máxima, a 
Constituição Federal. São mais de 15 artigos que não podem ser 
alterados, porque o caixa do Governo está no fundo. Para alterar 
artigos da nossa Lei Máxima, deve-se ouvir todos os brasileiros, 
incluindo os Prefeitos que representam seus municípios, e, a partir 
daí, fazer uma repartição justa dos nossos tributos. 

Não é apenas mudar a lei , é mudá-la com justiça para que a 
tributação seja na origem e também no destino; para que não 
tenhamos municípios ricos e privilegiados e municípios praticamente 
miseráveis neste País. 

É preciso ter-se a consciência de que este País - como já foi dito por 
inúmeros oradores que me antecederam - não tem a menor condição 
de se desenvolver se não partir das suas bases, se não partir do 
município, do Estado e da União, os três entes da Federação. 

Quando o Deputado Adelmo Carneiro Leão referiu-se a partes que o 
município paga ao Estado e à União, gostaria de lembrar que, numa 
consulta médica, a União paga R$2,50, enquanto o município paga o 
restante. Como nenhum médico dá consulta por menos de R$30,00, o 
município arca com o resto. 

O Governador Aécio Neves, do nosso partido, o PSDB, tem lutado 
por uma divisão justa da CIDE com os Estados, da CPMF com os 
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Estados e munJc1p1os, do Fundo para Compensação da 
Desoneração do ICMS na Exportação. É preciso que os Prefeitos 
também vistam essa camisa. Os senhores têm grande 
responsabilidade. Todos nós que fomos Prefeitos também tínhamos, 
mas houve muita omissão no passado, e, por causa disso, a situação 
piorou, até chegarmos aos percentuais que temos hoje: a União tem 
65°o na repartição dos tributos; os Estados, 22°o, e os municípios, 
13°o - mas já tiveram 20°o. 

É preciso que essa marcha a Brasília seja consistente, que todos os 
senhores participem e digam a seus Deputados Federais e a seus 
Senadores que não aceitam andar de chapéu na mão para buscar 
recursos em Brasília. Se algum Ministro ou alguma autoridade lhes 
oferecer algum recurso agora, às vésperas da reforma da Constituição 
- como migalha para que os senhores não exijam que aquilo conste da 
Lei Maior-, se necessário for, recusem. Não aceitem migalhas. 

Todo recurso deve resultar de direito inserido na Carta Maior, por 
meio da reforma tributária. Aí, sim, vamos ter um município forte , um 
Estado forte e um País forte. 

Para terminar, ou os senhores vestem essa camisa agora e 
enfrentam todas aquelas pessoas que precisam ser peitadas, inclusive 
os Deputados Federais, os Ministros e o Presidente da República, 
para ficarem com o nome na história, cada um dos senhores, em seus 
municípios, no Estado ou na União, ou os senhores continuarão 
cabisbaixos, de chapéu na mão. a mendigar recursos em Brasília, 
cabisbaixos para sempre perante seus conterrâneos. Muito obrigado. 

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

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

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 658 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 
26/8/2003 

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Antônio Carlos Andrada 
Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos 

trabalhos ordinários - Palavras do Prefeito Fábio Ramalho - Palavras 
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do Prefeito Jazy Guedes Silva - Palavras do Prefeito Pedro Albino 
Rocha - Palavras do Prefeito João Fanuchi - Palavras do Prefeito 
Antônio Pinheiro - Palavras do Sr. Djair Braga Teixeira - Palavras do 
Prefeito José Lopes - Palavras do Prefeito Antônio Francelino dos 
Santos - Palavras do Prefeito Edson Corrêa - Palavras do Prefeito 
Mauro Roberto Martins - Palavras do Sr. Presidente - Lançamento da 
Frente Parlamentar Municipalista - Palavras do Deputado Adalclever 
Lopes - Palavras do Governador do Estado - Palavras do Prefeito 
Alberto Agostinho Cândido - Palavras do Prefeito Hélio Campos -
Palavras do Prefeito Sávio Quintão - Palavras do Prefeito Luiz Vilela -
Questão de ordem - Palavras do Prefeito Antônio Carlos Jacob -
Palavras do Prefeito José Geraldo Costa - Palavras do Prefeito 
Reinaldo César do Carmo - Palavras do Vereador Roberto Leandro -
Palavras do Secretário Raimundo Gonçalves - Leitura da Carta de 
Minas Gerais. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Carlos Andrada) - A Presidência 

convida a tomarem assento à mesa os Exmos. Srs. Governador do 
Estado, Dr. Aécio Neves; Deputado Federal Danilo de Castro, 
Secretário de Estado de Governo; Deputado Adalclever Lopes, autor 
da proposta de criação da Frente Parlamentar Municipalista; Deputado 
Olinto Godinho, representante da Comissão de Assuntos Municipais 
desta Casa; Aristides José Vieira, Subsecretário de Assuntos 
Municipais da Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política 
Urbana; Mauro Roberto Martins, Prefeito Municipal de Nova Resende 
e representante da Associação Mineira de Municípios - AMM -; 
Prefeito José Fernando Aparecido de Oliveira, Presidente da 
Federação Mineira das Associações Microrregionais de Municípios -
FEMAM -; a Exma. Sra. Vereadora Branca Castilho Souza Cunha, 
Presidente da União dos Vereadores de Minas Gerais - UVEMIG - e 
Vice-Presidente da União dos Vereadores do Brasil - UVB -; e os 
Exmos. Srs. Carlos Alberto Cruz Filho, Coordenador do Conselho 
Consultivo da Associação Paulista de Municípios; e Prefeito Joarez 
Lima Henrichs, Presidente da Associação dos Municípios do Paraná. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à realização da 

mobilização em defesa dos municípios pela redistribuição da 
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arrecadação tributária. 

Palavras do Prefeito Fábio Ramalho 
Sou Prefeito de Malacacheta. Cumprimento o Deputado Antônio 

Carlos Andrada, demais membros da Mesa, Deputados e Deputadas, 
Prefeitos e Prefeitas, Vereadores e Vereadoras. A questão dos 
Prefeitos e das Prefeituras trata de sobrevivência. É necessário nos 
unirmos para forçar os Governos Federal e Estadual. O Projeto n° 23 
tem de ser votado em nome da salvação e da sobrevivência dos 
municípios. Ninguém procura o Governador ou o Presidente da 
República para resolver seus problemas, mas batem todos os dias 
nas portas das residências dos Prefeitos e nas de suas famílias. · 

Em 1997, algumas Prefeituras teriam arrecadação de FPM. Houve 
várias emancipações, e esqueceram-se de dar condições para que 
sobrevivessem. Entretanto, a situação das cidades-mãe piorou. Em 
Brasília, mais de 400 Prefeitos pressionaram e conseguiram que fosse 
adiado por cinco anos, depois por mais cinco, dividindo-se, no caso de 
Malacacheta, 1,8, para 1 ,2. Portanto, devemos pressionar esta Casa e 
a de Brasília para que voltem os olhos para os municípios, já que 
Governadores se preocupam apenas com a situação dos Estados. 
Com a desoneração das exportações, os municípios receberão 25%, 
e eles, 75°o. 

Hoje, a situação dos municípios é muito pior que a dos Estados. Se 
o Estado receber 50%, não devemos receber 1/4 do que recebem, 
mas porcentagem maior. A situação dos municípios menores é das 
piores. ICMS melhor e FPM mais justo resolverão o problema desses 
municípios, e não, o ISS. É preciso que se dê a eles parte da CPMF e 
da CIDE. Além disso, que o Estado analise bem o Projeto no 23, para 
que seja logo votado. O município não pode receber R$50.000.000,00 
de ICMS enquanto a maioria dos municípios recebe R$50.000,00, 
com população mais ou menos equivalente. 

Devemos unir-nos para acompanhar o Deputado Dinis Pinheiro 
nessa votação e irmos, no dia 1 O de setembro, até Brasília para 
pressionar a fim de que a reforma tributária faça justiça aos municípios 
de Minas Gerais e do Brasil. 

Palavras do Prefeito Jazy Guedes Silva 
Sou Prefeito de Frei Gaspar. Cumprimento o Deputado Antônio 

Carlos Andrada, que preside esta reunião. V. Exa. poderá, juntamente 
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com os seus companheiros, encontrar solução para os atuais 
problemas dos municípios. Reverencio o Deputado Mauri Torres, 
Presidente desta Casa, pela abertura deste espaço, num momento em 
que precisamos encontrar solução favorável. Peço a Deus que ilumine 
este encontro. Cumprimento meu colega de infância, Subsecretário 
Aristides Vieira, e todos os Prefeitos. É com prazer e orgulho que 
ocupo esta tribuna. Qual mineiro não gostaria de, neste instante, 
passar por este caminho? Fala dos senhores, Prefeitos de cidades 
onde a receita às vezes corresponde à da Câmara de Teófilo Otôni , 
menor que a de Valadares, e em que precisamos cuidar de 6 mil 
habitantes. 

Esta reun1ao não é para procurar culpado. Observei o 
pronunciamento dos Deputados Bonifácio Mourão e Adelmo Carneiro 
Leão. Parece que alguém quer falar sobre receita não transferida e 
leis não cumpridas. Se Lula não fosse Presidente nem Aécio Neves, 
Governador, este problema apareceria em 2003, ano em que 
acontecerão mudanças nas reformas fiscal e tributária. 

O que de mais positivo poderia passar para os Deputados, uma vez 
que nós, Prefeitos, atualmente precisamos trabalhar com eles? O 
Deputado Dinis Pinheiro disse que começaram a diminuir os 
problemas esperados para o ano seguinte. O Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, na época em que reuni vários Prefeitos que previam a 
situação atual, não era muito favorável. Porém, hoje possui linha e 
pronunciamento mais adequado. 

Temos apenas 5 minutos para apresentar tantos comentários e 
tantas preocupações advindas dessa reforma fiscal que irá acontecer. 
É fundamental informar por que vivemos essa situação. Todos os 
Prefeitos, ao surgir qualquer projeto do Governo Federal ou Estadual , 
correm para assinar convênio, que implica na chegada da receita para 
o município. A receita está tão mal distribuída que, mesmo sendo 
prejuízo para a Prefeitura, o Prefeito acaba assinando o convênio, na 
esperança de que a falha da falta de dinheiro seja corrigida. O que é 
um PSF hoje? O Prefeito, ao assumir o PSF, assina um convênio com 
o Governo Federal , traz uma contrapartida e entra com uma outra que 
vai pagar os funcionários. Os agentes, ao percorrerem 800km, 
encontrarão um peso para a Prefeitura, um doente que precisa ser 
levado para Valadares, lpatinga ou qualquer hospital oncológico, com 
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um acompanhante. O que está errado hoje? Todos os convênios 
que aparecem, os Prefeitos correm para assinar, e não têm o dinheiro 
para fazer o custeio. Nenhum Prefeito tem vindo ao Governo Federal 
ou Estadual atrás das verbas dos pequenos convênios. Todos os 
Prefeitos queremos uma coisa: um pouco de ajuda do Governo para 
fazer o custeio. Se até o final do ano não houver um acréscimo de 
receita, não haverá possibilidade de fazer o custeio, e os Prefeitos 
acabarão presos. Muito obrigado. 

Palavras do Prefeito Pedro Albino Rocha 
Sou Prefeito de Soledade de Minas. Meus cumprimentos ao 

Deputado Antônio Carlos Andrada, aos demais senhores da Mesa, às 
Sras. e Srs. Prefeitos e às autoridades que nos prestigiam nesta tarde. 
Presido, com muito orgulho, a Associação dos Municípios da 
Microrregião do Circuito das Águas - AMAG. Sr. Presidente, temos 
uma preocupação muito grande, que trago para esta Mesa tão 
representativa em Minas Gerais e também no Brasil, pela expressão 
que nosso Estado tem na Nação. Passamos toda a manhã ouvindo 
discursos e colocações de situações importantes para nós, que somos 
Prefeitos, o que muito preocupa a cada Prefeito que faz parte da 
nossa Associação. Trago uma palavra a todos os senhores, 
principalmente à liderança, aos senhores que têm tido um fórum 
privilegiado, porque estão cercados, a todo instante, pela imprensa da 
nossa Capital , lida e ouvida em todo o País. Nossa preocupação vem 
de sabermos que existe um acordo em Brasília, o qual a imprensa 
noticiou, pelo qual o Congresso Nacional ficaria com a votação da 
reforma previdenciária, e o Senado ficaria com a votação e os acertos 
da reforma que estamos pleiteando neste instante. Estamos 
observando com muito carinho e atenção porque dela depende a vida 
futura de cada um de nós, como governantes dos nossos municípios. 
Por isso, senhores, trago a esta Mesa a nossa preocupação, que, em 
primeiro lugar, é esclarecer que aplaudimos a pessoa do Presidente 
Lula por ter tido a coragem de colocar em votação no Plenário, 
expondo-as à Nação brasileira, duas reformas do maior interesse 
desta Nação. 

Nesta manhã, ouvi alguns discursos apresentando, com muita 
ênfase, a figura daqueles que estão trabalhando e lutando para que, 
como Prefeitos, façamos a nossa parte. Mas entristeci-me quando vi 
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que algumas pessoas se esqueceram de dizer que município não 
cria CIDE, CPMF nem tem competência para aumentar outros 
impostos. A maioria dos pequenos municípios brasileiros não têm nem 
condição de cobrar ISS, porque não é tradição desses municípios. 

Neste instante, estamos nas mãos do Governo Federal , dos 
Deputados Federais e dos Senadores. No mais, senhores, é apenas 
uma lamentação da qual temos medo. Tenho dito isso no meio do 
nosso grupo. Estaremos sempre agradecidos à Assembléia 
Legislativa pela iniciativa da criação deste movimento. No final dos 
trabalhos, a Assembléia Legislativa colocará para a Nação a Carta de 
Minas, que deverá mostrar a todo brasileiro, mas principalmente ao 
Congresso Nacional e aos Senadores aquilo por que mais ansiamos. 

Queremos uma reforma tributária que possa dar condições para nós, 
Prefeitos, fazermos, realizarmos e conseguirmos, de forma honesta e 
competente, o bem comum. Temos de ter condições de desempenhar 
nosso papel de Prefeito, em cada um de nossos municípios, com a 
dignidade que um governante tem de ter e merece ter, porque temos 
feito a nossa parte. 

Sr. Presidente, nós, Prefeitos da AMAG, estaremos aguardando, 
ansiosos, tudo aquilo que tramitará no Congresso Nacional e no 
Senado Federal. Jamais esqueceremos aqueles que votarão a nosso 
favor, mas jamais esqueceremos também aqueles que votarão contra. 
Continuaremos a militar na vida política, e eles ainda irão a nossos 
municípios e baterão às nossas portas. Sem dúvida nenhuma, 
teremos todas as forças possíveis para dizer que, se não 
conseguimos, foi porque houve quem votasse contra. Estaremos 
esperando. 

Sr. Presidente, este discurso pode parecer radical , mas, neste 
instante, não poderia ser diferente. Está nas mãos do Senado Federal , 
do Congresso Nacional, a solução desse problema. Nem a equipe do 
Lula nem o próprio Presidente Lula pode mudar a votação do 
Congresso Nacional ou do Senado Federal. Agradeço a oportunidade 
e espero que a Carta de Minas não se transforme, infelizmente, no 
lamento de Minas. Muito obrigado. 

Palavras do Prefeito João Fanuchi 
Sou Prefeito de Cambuí. limo. Sr. Deputado Antônio Carlos 

Andrada, na pessoa de quem cumprimento toda a Mesa, sou 
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Presidente da Associação de Municípios do Alto Sapucaí- AMESP 
-, sediada em Pouso Alegre. Parabenizamos a criação da Frente 
Municipalista, aqui , na Assembléia Legislativa de Minas, porque só 
assim poderemos levar à frente nossas reivindicações municipalistas. 

Em segundo lugar, a situação é crítica no extremo Sul de Minas, 
uma região considerada rica, mas que tem municípios muito pobres. 
Dos 30 municípios que compõem a minha Associação, 8 não 
conseguiram fechar a folha de pagamento até o dia 1 O deste mês. A 
situação é crítica desde que houve a queda do FPM. Se, por um lado, 
temos um Ministério Público zeloso, correndo atrás dos Prefeitos e 
levando à frente os direitos do cidadão, por outro, temos os direitos 
dos cidadãos de ter todos os seus filhos na escola, os medicamentos 
nos postos de saúde e médico à vontade. Não pode haver omissão de 
atendimento. 

Por outro lado, temos os deveres do Estado, que estamos 
assumindo, como os das Polícias Civil, Militar e Florestal, do IMA e do 
Corpo de Bombeiros, que, imaginem, precisa de peças da Prefeitura 
para consertar a única viatura da região. Então, fomos esquecidos 
pelo Estado e estamos assumindo, cada vez mais, os seus deveres. 
Por um lado, temos cobranças; por outro, queda de receita, que torna 
impraticável qualquer planejamento. É muito fácil ouvir Deputados 
governistas dizerem que falta planejamento por parte dos Prefeitos, 
que já sabiam muito bem da queda do FPM. Mas, no dia-a-dia, 
estamos vendo que essa queda de receita nunca foi como nos anos 
passados. Estamos em um tiroteio: o Governo atual dizendo que a 
culpa é do passado, e o Governo passado dizendo que a culpa é do 
atual. Quem paga o pato somos nós, Prefeitos, cobrados pelo 
Ministério Público e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que não teve 
período de adaptação. Estamos sendo cobrados por erros cometidos 
no passado em nossas próprias Prefeituras. Além disso, agora, temos 
a grande chance da virada: a de o Congresso aprovar nossas 
reivindicações. Temos de estar mobilizados, pois o Governo está 
vindo com rolo compressor sobre o Congresso. Ontem, conforme 
pode ser visto nos noticiários, os partidos aliados do Governo foram 
obrigados a retirar todos os destaques, para que a votação ocorra 
antes do dia 1 O de setembro, data da nossa mobilização em Brasília. 
Por isso, peço aos dirigentes da AMM e da Confederação Nacional 
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dos Municípios que revejam essa data, pois, se for para ser votado 
na semana que vem o relatório da reforma, deveremos antecipar 
nossa ida. Não podemos chegar a Brasília, e acontecer o mesmo que 
houve com os servidores públicos: como a votação foi rápida, o fato já 
se havia consumado quando lá chegaram. Temos de fazer "lobby" 
positivo sobre os nossos Deputados e Senadores, que estiveram em 
todas as regiões mineiras com discurso municipalista, defendendo os 
municípios, maior arrecadação e repasse. No entanto, hoje vemos 
Senador de Minas Gerais do lado do Governo, por ser seu Vice-Líder, 
defendendo que não se repasse a CIDE nem a CPMF aos municípios. 
Isso é um absurdo, verdadeira incoerência de pensamento. 

Prefeitos, temos de tomar três atitudes imediatamente. Primeiro, 
observar essa data e participar da ida a Brasília, fazendo grande 
marcha e lotando o Congresso Nacional, para que os Deputados que 
votarem contra nós fiquem vermelhos de vergonha em nossa frente e, 
depois, amarelos, quando forem pedir voto em nossos municípios. Em 
segundo lugar, não podemos perder a Conferência das Cidades, 
grande oportunidade dada pelo Governo para discutir, em outubro, a 
questão das cidades. O Ministério das Cidades está organizando essa 
conferência, na qual devemos estar presentes e levar nossas 
reivindicações. Em terceiro lugar, que a proposta da AMM oriente os 
Prefeitos, para, no próximo ano, não assinarem convênio visando 
resolver problema do Estado. O que é dever do Estado será do 
Estado, e o que é do município passa a ser do município. Mas não 
isoladamente. Os Prefeitos de todo o Estado, unidos, mudarão a 
reforma. Chega de "empurroterapia" - empurrar os deveres do Estado 
para os municípios, o que é muito fácil. As soluções são empurradas 
para os Prefeitos, cobrados por todos para poder resolver o problema 
de cada família, pois os Governos Federal e Estadual não estão 
dando essa resposta. Muito obrigado. 

Palavras do Prefeito Antônio Pinheiro 
Sou Prefeito de lbirité. Permitam-me dispensar as formalidades. 

Cumprimento todos os Deputados, porque hoje estamos sendo bem 
recebidos nesta Casa, ao contrário do que acontecia no mandato 
anterior. Felizmente, ficou muito fácil entrar na Assembléia e sair dela. 
Esta é a Casa do povo e deve ficar ao lado do Prefeito, do Vereador e 
do Deputado Estadual. Temos que estar unidos, para defender um 
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caminho melhor para nossa população. 

O povo vive nas cidades, que estão empobrecendo. Em 1988, 
recebiam 20% dos recursos financeiros. Atualmente, recebem apenas 
13% deles. Quem vota e decide essa distribuição são os Deputados 
Federais e Senadores eleitos por nós, os quais estão prejudicando a 
população. 

Os Estados e municípios estão enfraquecidos, embora saibamos 
que vivemos em um Brasil rico , que, além de riquezas minerais, tem 
todas as condições de produzir. O povo está pobre. Vejam o fracasso 
da saúde no Estado. Há 50 anos, foram construídos grandes 
hospitais, como o Felício Rocho, a Santa Casa, o Sara Kubitschek, o 
João XXIII e o Hospital das Clínicas. Todavia, passado todo esse 
tempo, a população triplicou, e nenhum Governador conseguiu 
melhorar, na mesma proporção, o serviço de saúde em Minas. 

Isso mostra que a situação é grave. Não culparei nenhum 
Governador. No Brasil , os recursos financeiros estão concentrados: 
enquanto poucos Estados e cidades possuem muito dinheiro, a 
maioria passa dificuldades. Por exemplo, Paulínia, com 50 mil 
habitantes, arrecada R$23.000.000,00 por mês, enquanto lbirité, com 
150 mil habitantes, arrecada R$500.000,00 por mês, e Belo Horizonte, 
com quase 2.500.000 habitantes, arrecada menos de 
R$20.000.000,00 de ICMS por mês. Por isso vemos uma Santa Casa 
ser humilhada, porque não consegue R$3.000.000,00 para ser 
socorrida e poder atender ao povo. 

Precisamos de ações concretas. imediatas e definitivas, para salvar 
a vida da população. E, antes de falarmos de fundo de participação, é 
necessário que esta Casa dê um exemplo para Minas e o Brasil : os 
salários do Prefeito, do Vereador, do Presidente da Assembléia e dos 
Deputados não atrasam, mas há emenda da Lei Robin Hood que há 
mais de dois anos está atrasada. É preciso levar os recursos para os 
mais carentes. 

Faço um apelo ao Governador Aécio Neves, para que atue junto aos 
Deputados de Minas e do Brasil e consiga que levemos os recursos, 
em primeiro lugar, até o povo. Não podemos aceitar mais que a 
política da indústria e da economia imperem sobre a vida humana, 
que deve estar em primeiro lugar. Todos somos filhos de Deus e 
temos os mesmos direitos, independentemente de onde moramos: 
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Tenho certeza de que, com o apoio do Governador e dos 
Deputados, daremos o primeiro passo na Lei Robin Hood. A partir daí 
faremos uma cruzada, em todo o Brasil, para que os recursos 
cheguem em maior quantidade aos municípios, a cuja população os 
Prefeitos, Vereadores e Deputados Estaduais estão diretamente 
ligados, ao contrário dos Deputados Federais e Senadores. 
Precisamos de um pouco mais de recursos, para que o povo seja 
mais feliz. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Djair Braga Teixeira 
Sou representante da Associação dos Pequenos Municípios. 

Senhoras e senhores, a ASPEMG vem defendendo os direitos não 
apenas dos pequenos, mas de todos os municípios, desde o envio da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 41 - o projeto da reforma 
tributária - pelo Executivo Federal ao Congresso Nacional. Não 
poderia, nessa reta final , deixar de manifestar-me sobre a injusta 
partilha que o Governo Federal deseja fazer com as receitas auferidas · 
por nossos pobres municípios. Embora saibamos quão importante é 
nossa união, a defesa do municipalismo e a reivindicação de melhor 
participação na receita do País, acreditamos que essa luta não seja 
apenas nossa, mas também, e principalmente, de todo o povo 
brasi leiro, que sofrerá mais se esse chamado projeto de reforma 
tributária, que traz em seu bojo todo o indicativo de aumento da carga 
tributária, for aprovado como se encontra. 

Precisamos engrossar nossas fileiras . Não será como foi dito pelo 
Deputado Domingos Sávio: um grupo de aproximadamente 5 mil 
Prefeitos fará o Governo Federal desistir da sua proposta. Isso está 
bem claro na forma apressada com que dirige as votações nas 
Comissões da Câmara Federal. 

A nossa luta não deve ser apenas reivindicação suprapartidária. É 
necessário que o povo também se manifeste, a fim de termos dias 
melhores, haja vista o projeto de reforma da Previdência, em que o 
maior interessado, o trabalhador brasileiro assalariado, não se 
manifestou. Por isso, nada mudará em sua atual e precária condição 
de futuro aposentado. Já uma minoria privilegiada se manifestou e 
conseguiu manter os seus privilégios sustentados pelo trabalho e pelo 
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suor dos trabalhadores que, após 35 anos de luta, se aposentam e 
são obrigados a procurar bicos para manter um padrão mínimo de 
qualidade de vida. 

Esclareço aos componentes da tropa de choque do Governo 
Federal, principalmente aos Ministros José Dirceu e Palocci , que 
Prefeitos e Prefeitas, de mais de 5 mil municípios brasileiros, não são 
tão inocentes para se calarem quando, com números reais , vêm a 
público mostrar que o FPM sofreu aumento em torno de 8% em 
relação a julho de 2002. Uma economia não pode ser avaliada apenas 
por dados isolados. Ao lado desses dados, acrescento os aumentos, 
que todos sofremos, das tarifas da energia elétrica, da telefonia, dos 
combustíveis, do gás de cozinha e dos serviços da responsabilidade 
dos Governos Federal e Estadual, que nos foram repassados, 
tornando sem efeito e inócuo esse reajuste de FPM, tão 
brilhantemente defendido e divulgado como um grande favor prestado 
aos municípios. Obrigado. 

Palavras do Prefeito José Lopes 
Sou Prefeito de Piedade de Caratinga. Sr. Presidente, Srs. 

Deputados. Prefeitos, Vereadores, demais participantes deste evento, 
estou aqui por dois motivos: primeiro, para apoiar incondicionalmente 
a Frente Municipalista de Prefeitos, que vai a Brasília. Sabemos que o 
art. 159 da Constituição de 1988 está sendo rigorosamente cumprido 
pelo Estado e pela União; porém, de 1988 para cá, a receita do bolo 
do FPM é a mesma. A forma de assar o bolo é a mesma, embora a 
massa tenha crescido extraordinariamente. O que sobrou dos lados 
da forma não se chama FPM, mas, por exemplo, CPMF, que não 
consta na Constituição. Não está previsto na Constituição que temos 
direito a parte desse bolo nem a de outros impostos criados pelo 
Governo Federal. 

Quando falo na Constituição, lembro-me do grande Dr. Ulisses 
Guimarães. No dia da promulgação da Carta Magna, levantou-a o 
mais alto que pôde, acima da cabeça, e proclamou: "Esta é uma 
Constituição cidadã". O nosso lema é não roubar, não deixar roubar e 
botar na cadeia quem roubar. Temos de ir a Brasília bater o pé para 
não perdermos mais recursos. 

O segundo assunto que me traz aqui é o fato de os Prefeitos deste 
País serem perseguidos e cassados há quase 40 anos, devido a um 
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ato institucional criado por meia dúzia de generais nos porões da 
ditadura. Até hoje, temos instituída no Brasil a ditadura dos Poderes 
Legislativos Municipais, que cassam os Prefeitos por não gostarem da 
cor do terno. O art. 4° do Decreto-Lei no 201 é um cheque em branco 
na mão das Câmaras de Vereadores. Os Prefeitos estão acuados. Os 
que negam propina, que não aceitam dar gasolina, tijolo, pagar 
prestação de consórcios ou não conseguem governar serão 
perseguidos e cassados. A Constituição brasileira passou por esse 
decreto e o deixou vigorar. Na verdade, esse ato institucional foi 
criado para ofender o povo brasileiro. Naquela época, achava-se que 
o povo não sabia votar, por isso, era necessário criar instrumento para 
desmoralizar a democracia e, consequêntemente, o povo. Até hoje, 
ninguém se moveu contra esse ato, apesar de os maiores 
municipalistas deste País já terem dito por diversas vezes em seus 
livros que o Decreto-Lei n° 201 I que trata das punições político-
administrativas dos Prefeitos é uma doutrina para santos. 

A Câmara Municipal deve ter o direito de investigar, processar e até 
de cassar Prefeito, pois muitos são desonestos; todavia, o que está 
havendo hoje é que alguns Vereadores desonestos assumem o Poder 
Legislativo para cobrar propina do Prefeito. Vamos nos unir. Peço ao 
Deputado Adalclever Lopes, Presidente da Frente Municipalista, que 
assuma essa luta em todo o Brasil , a fim de mudarmos esse decreto 
filhote da ditadura. 

Palavras do Prefeito Antônio Francelino dos Santos 
Sou Prefeito de Vargem Grande do Rio Pardo. Cumprimento o 

Deputado Carlos Pimenta e todos os demais parlamentares. Agradeço 
aos Deputados por estarem empenhados na reforma. Que seja 
distribuída aos municípios. 

Faço um apelo para que levem ao conhecimento do Congresso, do 
Senado e do Presidente da República que matar a fome do pobre, 
com R$50,00, R$60,00, como é feito por um programa que criaram, 
deixa o indivíduo preguiçoso. Por que não criar o meio salário para 
que prestem serviços necessários aos municípios, por exemplo o 
calçamento de estradas, a construção de barragens, a manutenção da 
rede elétrica e outros serviços, que fizemos quando saiu aquela frente 
de trabalho? 

Muito obrigado. 
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Palavras do Prefeito Edson Corrêa 

Sou Prefeito de Leandro Ferreira. Caro Presidente, Deputados, 
Prefeitos, colega do Paraná, onde tive a oportunidade de morar por 1 O 
anos, nós, Prefeitos, somos omissos, como V. Exa. falou, porque 
sabemos da força que temos, mas ficamos calados. Só quem está 
com o problema sabe, e quem está com o problema somos nós, em 
nossos municípios. Hoje, se quisermos ter a Polícia Militar, 
precisamos mantê-la. Se não a mantivermos, seremos apedrejados. 

Não temos condições de dar serviços aos Promotores, porque não 
conseguimos cumprir sua lei. Em meu terceiro mandato, não consegui 
fazer o tratamento de rede de esgoto. Não há casa que não seja 
ligada à rede de esgoto. Pediram que eu fizesse um projeto, para que 
eu conseguisse verba em Brasília, a fim de fazer o tratamento. Fiz o 
projeto e fui , por várias vezes, a Brasília, mas nos fazem de bobo. 
Depois do projeto pronto, cortaram, não saiu mais. E o que vou dizer 
aos Promotores que querem trabalhar? Dizem que existem recursos. 
Onde estão esses recursos, então? Precisamos ir a Brasília, atrás dos 
recursos. Não podemos nos calar. Esse o caminho que devemos · 
tomar. 

Dos muitos Prefeitos, não há 200 aqui. Estão faltando, então, 653. 
Dizia Tancredo: "a força começa nos grotões". E depois dos grotões, 
na Assembléia Legislativa, com os Deputados. Em meu município, 
com apenas 2. 768 eleitores, foram votados 126 Deputados Federais e 
112 Estaduais, às vezes, por pequeno favor, uma passagem, um 
aperto de mão. Precisamos caminhar para o voto distrital. Sabemos 
quem tem compromisso com o município, quem quer trabalhar. Não 
podemos nos enganar, quem tem dinheiro nunca deixará de ser eleito. 

Durante a campanha, o político vai ao município e dá R$200,00 para 
um Vereador, R$3.000,00 para outro e assim por diante. Qual o 
compromisso que tem com o município? Apenas distribuir dinheiro. 

Devemos mudar isso para sermos respeitados. Ninguém nunca viu 
Prefeito de cidade pequena ao lado do Governador e do Presidente à 
mesa, pois só servimos para bater palmas. Temos de ter nosso 
espaço. Obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Com a palavra, o 
Prefeito Mauro Roberto Martins. 

Palavras do Prefeito Mauro Roberto Martins 
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Sou Prefeito de Nova Resende. Deputados Mauri Torres e 

Antônio Carlos Andrada, demais parlamentares, colegas Prefeitos, 
Vereadores, público presente, fizemos mobilização no Sudoeste do 
Estado e na época, ouvimos interessante colocação do meu amigo e 
ex-Prefeito de Coqueiral, quando afirmou, com olhos lacrimejando: 
"Hoje, Prefeito é um nada, um ninguém". 

Gostaria, nesta oportunidade, de solicitar à Presidente da UVEMIG, 
Vereadora Branca, que comunique a real situação das Prefeituras a 
todas as câmaras municipais, para que justiça seja feita. Grande parte 
dos Vereadores tem batido nos Prefeitos, dizendo que a culpa da crise 
é dos mal administradores que se encontram no poder. 

Faço-lhes uma proposta importante: a de que a nossa ida a Brasília 
seja de fato profícua. Quando lá estivemos, no início deste ano, com 
2000 Prefeitos, fomos recebidos por todos os Ministros e pelo 
Presidente Lula. Aplaudimos, de pé, a assinatura do protocolo do 
Ministro José Dirceu. Tal documento propunha que nossas 
reivindicações fossem encaminhadas para o Legislativo. Fomos 
também recebidos no Senado pelo seu Vice-Presidente, Paulo Paim, 
que nos afirmou que estávamos certos ao fazer aquela pressão, único 
caminho que permitiria que fôssemos ouvidos. Na verdade, houve a 
promessa, mas a proposta não saiu do Executivo para o Legislativo, 
porque não continuamos a luta. 

Percebemos que este encontro foi muito bem organizado, porém, 
sentimos a ausência de muitos Prefeitos. Todos foram convidados. Os 
que têm dificuldade em trazer ônibus deveriam ter vindo de carro 
próprio e trazido seus líderes políticos. Vamos nos mobilizar. 
Precisamos voltar a Brasília. Esta é a hora. Se deixarmos passar esta 
oportunidade, não adiantará chorar sobre o leite derramado. Sugiro a 
todos os Prefeitos mineiros e a seus amigos vizinhos que nos ajudem 
a fazer o maior evento já realizado no País, inclusive mobilizando 
Prefeitos de outros Estados. 

Estou representando, como Diretor Regional da AMM, a Presidente 
da Associação, Adriene, que pediu desculpas pelo atraso. Muito 
obrigado. 

Palavras do Sr. Presidente 
Exmo. Governador Aécio Neves da Cunha, que nos dará a honra de 

participar de importante seminário para melhor distribuirmos recursos, 
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Sras. Deputadas e Srs. Deputados, senhoras e senhores, o 
momento é oportuno para realizarmos trabalho a favor dos municípios 
e Estados e discutir a melhor distribuição de renda deste País. Sou 
ligado ao municipalismo e tornei-me público por exercer a função de 
assessor de Prefeitos das cidades que compõem o médio Piracicaba, 
de Ponte Nova e região. Portanto, conhecemos os problemas dos 
municípios e usaremos o prestígio desta Casa a favor de ações e 
injunções políticas com o Governador, Deputados Estaduais e 
Federais, para sermos justos com os municípios sofridos. 

Lançamento da Frente Parlamentar Municipalista 
O Sr. Presidente - Neste momento, vamos proceder ao lançamento 

da Frente Parlamentar Municipalista, proposta do Deputado 
Adalclever Lopes. 

- Procede-se ao lançamento da Frente Parlamentar Municipalista. 
Palavras do Deputado Adalclever Lopes 

Sr. Governador Aécio Neves, Sr. Presidente Mauri Torres, Deputado 
Antônio Carlos Andrada, agradeço aos 76 Deputados que assinaram a 
Frente Parlamentar Municipalista. É chover no molhado falar sobre o 
número de municípios em dificuldade, o quanto baixou o FPM e que 
os Prefeitos querem 20% do bolo tributário. O Governador conhece 
muito bem essa situação, e os senhores, pela vivência, mais ainda. 

Neste breve pronunciamento, falo sobre três coisas que são a base, 
o tripé de sustentação para esta frente parlamentar. Uma delas é a 
coragem, a ação e a união. Da coragem, cito o filósofo , escritor 
alemão, Henri-Frédéric Amiel , que contestava Freud. Este dizia que o 
sexo estava no centro da vida psicológica do homem; aquele dizia que 
era o medo. Quer dizer, algumas instituições e alguns homens 
permaneciam à margem do sucesso porque não tinham coragem. 
Governador, diante da coragem de V. Exa. em conduzir os 
Governadores, para reivindicar parcela da CIDE, conclamamos e 
pedimos que se junte a nós nesta trincheira. Que no dia 1 O, estejamos 
em Brasília reivindicando melhor participação dos municípios. 

Srs. Prefeitos, falo sobre ação. Devemos sair do discurso e partir 
para a ação de fato . No Sermão da Sexagésima, dizia o Pe. Antônio 
Vieira que palavras sem ação são como armas sem bala: atroam, mas 
não ferem . Precisamos de ação na banalização. Juntos devemos 
enfrentá-la e pedirmos, cada vez mais, participação melhor nos 
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entendimentos e na discussão sobre os municípios. 
Sr. Prefeitos, precisamos de união. Esta não é hora de procurarmos 

culpados, mas de nos unirmos. 
Certa vez, no Norte da Europa, houve geada muito forte . Na época, 

havia vara de porcos-espinhos morrendo. Perceberam que se 
permanecessem unas ao lado dos outros, ou seja, aquecendo-se uns 
aos outros, não morreriam. Quer dizer, ainda que o caminho seja 
espinhoso, que nos machuquemos ou por algum momento nossa 
ideologia seja ameaçada, devemos estar unidos num só propósito, 
para melhorar o nosso município. Senão, atiraremos no pé. 

Nesta grande mobilização, peço ao nosso grande General , o 
Governador do Estado, que mostrou ser líder nacional, para irmos 
juntos a Brasília. Como o Presidente da República gosta de fazer 
analogia ao futebol, digo que os municípios e o Brasil não agüentam 
mais viver na retranca. Muito obrigado. 

Palavras do Governador do Estado 
Exmo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Prefeitos, 

autoridades e demais presentes, nessa minha breve participação 
neste seminário, venho relembrar que esta, meu caro Presidente 
Mauri Torres, é a segunda vez que venho, depois da eleição para o 
Governo do Estado, a esta tribuna. A primeira, foi para aqui fazer o 
juramento à Constituição mineira e assumir as prerrogativas e 
responsabilidades de Governador de Minas Gerais. Não é por acaso 
que retorno apenas hoje a esta tribuna. Outros eventos políticos 
tiveram minha participação, inclusive neste prédio da Assembléia 
Legislativa, mas a esta tribuna de tanto simbolismo é a primeira vez 
que retorno. Retorno para deixar aqui , com o simbolismo da minha 
presença, uma palavra muito clara e, a meu ver, definitiva em relação 
ao momento que estamos vivendo no País. Nós, Governadores de 
Estado, distantes regionalmente e de diferentes estruturas 
econômicas, com variadas estruturas sociais, unimo-nos ao longo 
deste ano, após um chamamento do Presidente da República, para a 
construção de duas reformas que consideramos fundamentais para 
permitir que o Brasil supere suas dificuldades e entre num círculo 
virtuoso de crescimento, desenvolvimento, geração de renda e 
emprego. Avançamos. ao longo desses últimos meses, em intensas 
discussões que nos levaram, num primeiro momento, à votação da 
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reforma previdenciária em 1 o turno, na Câmara dos Deputados, 
cuja votação está sendo concluída exatamente no dia de hoje. Se não 
é a reforma ideal, se não é aquela que nos garante, pelos próximos 30 
ou 40 anos, uma previdência justa, do ponto de vista social , e 
equilibrada, no aspecto atuarial, é um avanço significativo em relação 
à situação que vivemos hoje, e por isso a ela pediu o apoio dos 
nossos representantes do Congresso Nacional. 

Na vida pública - e todos que estamos neste Plenário somos useiros 
e vezeiros das frustrações e também das alegrias da lida política -, 
sabemos que muitas vezes o ótimo é inimigo do bom. Apesar das 
ressalvas que fizemos no campo previdenciário, considerei um avanço 
as medidas que foram construídas e aprovadas em 1 o turno, na 
Câmara dos Deputados. 

Chegamos agora, porém, ao momento que, a meu ver, definirá, de 
forma definitiva, qual estrutura de federação teremos pela frente. Digo 
aqui, da tribuna da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
o mais simbólico dos cenários da vida pública do nosso Estado, na 
presença de 1numeros Prefeitos Municipais, representando 
praticamente todas as regiões desta imensa Minas Gerais, na 
audiência das mais ilustres lideranças políticas do nosso Estado, para 
que o País ouça, que, se aprovado como está o relatório do ilustre 
Deputado e nosso conterrâneo Virgílio Guimarães, ao contrário do 
equilíbrio federativo, teremos, ao final , uma inaceitável e injusta 
concentração ainda maior de rendas na União, em relação à que 
existe hoje. 

Este é o momento não de nos colocarmos uns contra os outros ou 
de aceitarmos passivamente a tentativa de fazer parecer que 
Governadores e Prefeitos buscam apenas abocanhar maior parcela 
da receita tributária. Esta é manifestação mais do que legítima, 
necessária. Na vida pública, é fundamental que compreendamos 
quais são os momentos em que precisamos nos articular e ter a 
coragem, à qual se referiu o Deputado Adalclever, para vencer, que é 
o objetivo de todos nós. 

Não está em jogo apenas a viabilização deste ou daquele Governo 
regional , desta ou daquela administração municipal. Aproveitamos 
este momento que estamos vivendo e construímos, a partir da 
discussão tributária , o equilíbrio federativo que garanta o mínimo de 
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governabilidade às unidades federadas, ou o próprio Governo 
Federal , ao longo do tempo, e não será longo, terá o ônus de 
encontrar outras soluções pelo estado de insolvência no qual já se 
encontram mergulhados inúmeros municípios e alguns Estados da 
Federação. 

Venho dizer que me encaminho, amanhã cedo, a Brasília, para 
reunião ao lado de inúmeros outros Governadores. Por sugestão 
minha, também participarão da reunião o Presidente da Câmara dos 
Deputados, onde a matéria tramita, e todos Líderes partidários, para 
que possamos, de forma consensual , desprendida, mas responsável , 
encontrar caminho para que a injusta repartição de receita hoje, que 
concentra 64% de tudo que é arrecadado no País nas mãos da União, 
23% nos Estados e apenas 13% nos municípios, seja revista em favor 
da Federação e dos cidadãos que habitam cada um dos municípios 
não apenas de Minas, mas do País. 

Obviamente, essa ação demandará organização e argumentos para 
o convencimento daqueles que, na responsabilidade de comandar o 
Governo Federal , têm também as suas dificuldades. Mas não será 
com receio que construiremos a equação fiscal tão necessária ao 
País. 

Reitero, de público, que levarei, com a força das lideranças políticas 
mais representativas do Estado, a palavra do Governador de Minas 
Gerais, em primeiro lugar, para que imediatamente o Governo Federal 
apresente proposta que permita que o Fundo de Compensação às 
Exportações tenha a sua receita, suas fontes de financiamento 
garantidas e especificadas na Constituição. Isso significa que, com o 
aumento reivindicado ao Governo Federal nas reuniões das quais 
participamos, 25% de tudo o que vier, a partir do que existe hoje, 
porque hoje já é repartido com os municípios, também será dividido 
com os municípios. 

Estamos falando em agregar aos R$6.000.000.000,00 que hoje são 
distribuídos como compensação à desoneração das exportações mais 
R$2.500.000.000,00, para esse mesmo fim . Esse é o primeiro pleito 
que coloca Governos de Estado e Prefeitos do mesmo lado. É 
absolutamente fundamental que continuemos firmes e determinados 
na busca de outro objetivo, pelo qual tenho me batido ao longo dos 
últimos meses. 
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Não existe no País, hoje, contribuição ou imposto que venha 

crescendo mais que a CPMF. O Governo Federal busca a sua 
transformação em contribuição permanente e a reedição de sua 
alíquota de 0 ,38%, que expira no dia 31 de dezembro. Consideramos 
absolutamente justo e necessário que parcela da CPMF, na sua 
transformação para contribuição permanente, seja compartilhada por 
Estados e municípios, para garantir-lhes as condições mínimas de 
enfrentamento às suas dificuldades. Não falamos - é preciso que fique 
claro - apenas num palanque, mas falamos com argumentos e 
números, demonstrando que não haverá perda para o Governo 
Federal , que tem também suas responsabilidades e seus 
compromissos. Apenas este ano, a previsão inicial constante do 
orçamento da União é de que essa receita, específica da CPMF, 
chegue a R$22.000.000.000,00. Alcançará, segundo técnicos da 
Fazenda, cerca de R$24.000.000.000,00, prox1mo a 
R$25.000.000.000,00. Isso, com o crescimento pífio da economia 
brasileira este ano. Se o Brasil voltar a crescer - no que todos nós 
acreditamos e pelo que temos trabalhado -, no próximo ano, 
certamente, essa contribuição terá crescimento muito mais 
expressivo, o que permitirá haver esse compartilhamento, sem 
prejuízo dos compromissos assumidos pelo Governo Federal , tanto 
interna como externamente. 

Quero reintroduzir neste debate - e o farei, amanhã, em reunião com 
os líderes partidários - outra questão que me parece absolutamente 
lógica e racional. Repito, não é lógico nem racional que as unidades 
da Federação, os entes públicos, tributem-se uns aos outros. Acredito 
que possa haver um gesto do Governo Federal e do Presidente Lula, 
sem nenhum prejuízo à gestão macroeconômica do País, para que 
possamos estar todos, Estados e municípios, aliviados da carga que 
temos hoje, de pagar o PASEP. O início da imunidade recíproca e o 
fim do PASEP podem representar alívio importante para os Estados e 
os municípios. 

Ao final , é absolutamente fundamental que os municípios e os 
Estados estejam do mesmo lado, remando na mesma direção. De 
Minas nunca faltou a ponderação e a responsabilidade na 
apresentação de propostas. De Minas jamais faltará a 
responsabilidade para com o pacto federativo e a coragem para 
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enfrentar os obstáculos, estejam eles onde estiverem, para permitir 
não que os nossos Governos, mas que essa e as futuras gerações 
possam ter, nas administrações municipais e estaduais, instrumentos 
adequados, ágeis e eficientes para atender às suas demandas 
mínimas. 

Estamos, Srs. Prefeitos e parlamentares, apenas no início de um 
debate e de uma peleja, que de nós cobrará determinação e coragem . 
Quero dizer aos Prefeitos de Minas Gerais, muitos dos quais meus 
amigos na caminhada que nos trouxe ao Palácio da Liberdade, que, 
onde tiver oportunidade de levar a minha voz, os meus argumentos, 
afirmarei que esta é uma oportunidade que nós, brasileiros, não temos 
o direito de perder: dar aos municípios e aos Estados brasileiros os 
instrumentos que garantam a sua governabilidade. Portanto, Prefeitos 
de Minas Gerais - tenho a certeza de que o que acontece ecoa por 
todo o País -, isso já está acontecendo. É muito importante que os 
senhores estejam mobilizados. Onde estiver a reivindicação 
municipalista, tenho absoluta certeza de que ao seu lado estará a voz 
do Governador Aécio Neves. Sejamos felizes , e que Deus nos ilumine! 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Carlos Andrada) - Com a 
palavra, o Prefeito Alberto Agostinho Cândido, Presidente da 
GRANBEL. 

Palavras do Prefeito Alberto Agostinho Cândido 
Sou Prefeito de Mário Campos. Presidimos uma associação que 

congrega 34 municípios da região metropolitana e sabemos das 
dificuldades do Estado e de todo o País. Problemas com a 
criminalidade e com as áreas da saúde e da educação há em todos os 
lugares, mas sobressaem nas regiões metropolitanas, onde sofremos 
mais que Prefeitos de outras cidades do interior. os quais também têm 
seus problemas. 

Nossa vontade é gritar, paralisar, mas sabemos que, se agirmos 
dessa forma, o munícipe será penalizado. Já não agüentamos a falta 
de recursos e de receita. Temos de arcar com o combustível para a 
Polícia Militar; com o pneu, a água, a luz e funcionários para a Polícia 
Civil; com funcionários para a EMATER e o fórum; etc. Realmente, 
queremos paralisar tudo, mas não podemos prejudicar nosso povo. 
Além disso, havendo um crime porque a polícia está sem combustível , 
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os Prefeitos são responsabilizados. 

Iremos a Brasília e não nos calaremos. mas estamos cansados de ir 
até lá protocolar planos de trabalho e projetos, para depois receber 
cortes no orçamento. Também estamos cansados de vir à 
Assembléia, procurar os Deputados, que nos recebem muito bem e 
vão às secretarias de Estado, mas nada conseguem; porém, não nos 
vamos calar. Estamos convocando os 34 Prefeitos da GRANBEL para 
estar em Brasília gritando por recursos e para que o Governo acorde e 
nos ajude, pois nosso povo está sofrendo muito e enfrentando muitas 
dificuldades devido à falta de recursos. Agradeço a todos. Que Deus 
nos abençoe! 

Palavras do Prefeito Hélio Campos 
Boa-tarde. Sou Prefeito de Ouro Branco. Em nome do Deputado 

Antônio Carlos Andrada, cumprimento a Mesa e cumprimento todos 
os meus amigos Prefeitos. Contarei uma parábola: "um velho 
fazendeiro , enfermo na cama, queria dividir sua fortuna, e cada um 
dos seus filhos queria um pouco. Ele fez um feixe de lenha e chamou 
o mais forte, pedindo-lhe para quebrá-lo. Tentou, de várias fo rmas, 
mas não conseguiu. Chamou o segundo filho, mais inteligente, porém 
mais fraco . que tentou quebrar o feixe de lenha, mas não conseguiu 
também. Depois de várias tentativas, reuniu os filhos e mostrou como 
se quebra um feixe de lenha. Desfez o feixe e quebrou cada pedaço 
de madeira". Moral da história: enquanto estivermos unidos, como um 
feixe de lenha, venceremos, mas se consegui rem nos separar, não 
alcançaremos nada. Não está na hora de dividirmos as Prefeituras em 
ricas e pobres. Sabemos que todas passam por dificuldades, mesmo 
com essa receita de 13° o, que representa a divisão do bolo com o 
município, sendo 80% dos serviços prestados pelo município e 20%, 
pelo Estado e pela União. 

Está na hora de as cidades, com menos ou mais recursos, darem-se 
as mãos, para que parte da arrecadação seja dirigida ao município, a 
fim de atendermos ao cidadão. Reivindicamos responsabilidade maior 
da União e do Estado, para que nos dêem condições de atender ao 
nosso povo. Temos de nos unir. Muito obrigado. 

Palavras do Prefeito Sávio Quintão 
Sou Prefeito de Nova Era. Caro Presidente, Deputado Antônio 

Carlos Andrada, na pessoa de quem cumprimento os demais 
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parlamentares; Joarez, demais Prefeitos, Vereadores, senhoras e 
senhores, este dia é muito importante, mas muito mais importante é a 
nossa união, que é primordial. Já falamos muito, agora, precisamos 
agir. A todos os Deputados, ao Presidente da Assembléia Legislativa, 
Deputado Mauri Torres, ao Deputado Adalclever Lopes, ao Deputado 
Antônio Carlos Andrada, o nosso muito obrigado. Também faço parte 
da Associação dos Municípios. Reforço o que disse o Prefeito Joarez. 
É hora de nos levantarmos da cadeira e usarmos a filosofia do TBC: 
tirar a bunda da cadeira e agir. Pelo amor de Deus, não deixemos a 
peteca cair, para que a bandeira de Minas não seja mudada. Muito 
obrigado. Fiquem com Deus. 

Palavras do Prefeito Luiz Vilela 
Sou Prefeito de São Tomé das Letras. Sr. Presidente, na pessoa de 

quem cumprimento os demais componentes da Mesa, parabenizo o 
Prefeito Joarez pela brilhante exposição e a Sra. Adriene, solicitando-
lhe que transmita esses dados à imprensa, para que o povo tenha 
ciência dos números que ainda não foram transmitidos, a fim de 
termos condições de administrar com mais tranqüilidade, até que a · 
reforma seja votada. 

Estivemos em Brasília no dia 6 de agosto. O Presidente da 
Confederação Nacional dos Municípios, Prefeito Paulo Roberto, está 
lutando por nós. Cerca de 70 municípios mineiros e um total de 
trezentos e poucos Prefeitos estivemos lá. Pela brilhante iniciativa do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva estivemos aqui, no dia 13; hoje, graças 
ao Deputado Adalclever Lopes, a quem parabenizo e dirijo meus 
agradecimentos, aqui estamos novamente, participando dessa luta por 
uma reforma tributária justa. Parabenizo a Assembléia Legislativa por 
essa oportunidade ímpar, mostrando que é a Casa do povo, porque os 
Prefeitos realmente representam o povo. 

Infelizmente, tenho de manifestar repúdio à Câmara Federal , pois 
não conseguimos atravessar de lá para o Senado. Nós, Prefeitos, 
fomos barrados - eu, por duas vezes. O atual Governo Federal 
sempre pregou e prega a necessidade de consultar o povo; alega que, 
para elaborar qualquer programa, é preciso ouvir o povo. Porém, 
agora, nós, Prefeitos, que representamos todo o País, não fomos 
ouvidos. Por que o relatório está praticamente pronto e os Prefeitos 
não foram ouvidos? Precisamos nos unir, ir a Brasília para, por meio 
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da pressão, fazer com que nos ouçam. 

Parabenizo o Governo Federal pela reforma da Previdência, que 
realmente era necessária. Todavia, a reforma tributária também é de 
suma importância, porque os municípios não agüentam mais. A 
reforma tributária precisa ser votada e aprovada, mas, antes de tudo, 
precisa ser melhorada a arrecadação dos municípios, que é onde 
residem todos os problemas e onde enfrentamos queda na 
arrecadação. Este ano, para dispormos do mesmo recurso do ano 
passado, deveríamos ter tido aumento de 26%, que foi a variação do 
IGPM, ano passado. Da forma como está, torna-se insuportável 
administrar os mun1C1p1os. Precisamos sair vitoriosos desse 
movimento. O próprio Presidente já manifestou estar consciente do 
problema. Então, por que não ouvir os Prefeitos e os Governadores? 
Por que não buscar ampliar a arrecadação dos Estados e municípios, 
já que o Governo Federal aumentou a sua em 20 bilhões, com 
contribuições? Acham isso justo? Aumentam as taxas, mas nada é 
repassado aos Estados e aos municípios. Precisamos de uma reforma 
justa, para que todo o povo brasileiro seja beneficiado. O atual 
Governo Federal , durante a vida toda, pregou a descentralização de 
renda. Contamos com todos em Brasília, no dia 1 O de setembro. 
Obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, passo às mãos de V. 

Exa. manifesto assinado por todos os Prefeitos presentes, pelos 
Deputados e demais municipalistas, com o seguinte teor: (- Lê:) 
"Requeremos que o Projeto de Lei n° 23, que dispõe sobre a 
distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS 
pertencente aos municípios, seja colocado na Ordem do Dia, para que 
possa ser votado e aprovado pelo Plenário. 

A justificativa reside em que o projeto de lei do ICMS solidário, como 
é conhecido, já percorreu todas as Comissões desta Casa Legislativa 
e aguarda pronunciamento da Presidência para que possa ser votado 
em Plenário. Ademais, o projeto, neste momento em que discutimos o 
valor do município, é a resposta de Minas para a conjuntura atual, pois 
beneficia mais de 15 milhões de mineiros em mais de 700 
municípios.". 

Palavras do Prefeito Antônio Carlos Jacob 
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Sou Prefeito de Ubá. Ilustre Presidente Antônio Carlos Andrada, 

Deputado Adalclever Lopes, demais Deputados, Prefeitos, 
Vereadores, senhoras e senhores, imprensa, estamos vivendo 
verdadeira ditadura econômica imposta pelas regras do FMI. Vivemos 
um divisor de águas, em que é precisa efetiva participação dos 
municípios e dos Estados brasileiros na Capital do País, por ocasião 
desta reforma tributária , que, se não for modificada, penalizará os 
Estados e municípios e agravará o grau de recessão por que passa o 
Brasil. Minas Gerais é a bandeira da liberdade deste País, terra de 
grandes líderes e ilustres políticos, que se perpetuam em seus 
descendentes. E aqui temos exemplos, os Deputados Antônio Carlos 
Andrada e Adalclever Lopes e o ilustre Governador do Estado. 

É preciso que a bandeira de liberdade seja hasteada com eficiência 
e veemência no Planalto Central. No Município de Ubá, fizemos 
reunião com os Prefeitos da Mata mineira, de Juiz de Fora e Astolfo 
Dutra. Enviamos aos Deputados Federais que fazem parte da 
Comissão Parlamentar Municipalista da Câmara Federal as 
indicações para que formulem proposta de emenda à Constituição ao 
projeto de lei da reforma tributária , incluindo a participação dos 
Estados e dos municípios na distribuição da CIDE e da CPMF. 

Nós, Prefeitos, devemos estar em Brasília, não só para reivindicar 
reforma tributária justa, mas também para combater o rolo compressor 
e a política do "toma-lá-dá-cá". Obrigado. 

Palavras do Prefeito José Geraldo Costa 
Sou Prefeito de Moema. Cumprimento a todos na pessoa do 

Deputado Antônio Carlos Andrada. Após tantos oradores, talvez o que 
tenha para dizer não tenha tanto interesse. Gostaria de expor minha 
indignação quando uma equipe econômica reduzida a uma meia dúzia 
diz: "Não abrimos mão do que está colocado". É um desrespeito ao 
Congresso Nacional, que tem autonomia para cassar Presidente, não 
a ter para mudar o que está sendo imposto. 

Minha cidade possui 8 mil habitantes. Gostaria que Antônio Palocci , 
ex-Prefeito de Ribeirão Preto, administrasse uma cidade de 8 mil 
habitantes com R$190.000,00 por mês, R$45.000,00 de ICMS, cujo 
FPM vem com redução de R$50.000,00 no mês de julho. Queria ver 
se seria capaz de enfrentar o cidadão. Destaco os pronunciamentos 
do Deputado Alberto Bejani e do ex-Prefeito de Juiz de Fora, que 
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tiveram coragem de dizer que os pequenos municfpios têm os 
maiores problemas, pois estamos frente a frente com o eleitor, 
encontrando-o em cada esquina. 

A LRF manda-nos denunciar os cidadãos que não pagam tributos 
municipais, principalmente o ISS e o IPTU. Há cidades no interior cujo 
IPTU não atinge o valor de grande hotel, em grande cidade. Talvez 
não saibam que, às vezes, há, nas cidades pequenas, meia dúzia de 
empresas registradas, e que podemos cobrar o ISS. 

Se cobrarmos, nas pequenas cidades, o que determina a lei, 
causaremos grande desemprego, porque a maioria das pequenas e 
das microempresas está na informalidade. Não está conseguindo 
pagar o que o Governo lhe retira à força . O município não tem os 
mecanismos do Governo Federal para cobrar seus tributos. Sentimos 
na pele essas dificuldades. Somente por meio de muita luta - como 
ocorreu no final do ano passado, com a Confederação Nacional dos 
Municípios encabeçando o movimento -, conseguimos a taxa de 
iluminação pública, que é receita fundamental. Devemos isso ao 
trabalho e à união dos companheiros dos Estados do Sul, onde o 
espírito cooperativista é mais presente que em Minas. Prefeitos, 
busquemos a conquista de melhores dias para o nosso povo. Muito 
obrigado. 

Palavras do Prefeito Reinaldo César do Carmo 
Sou Prefeito de lmbé de Minas. Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Prefeitos, Vereadores, senhoras e senhores, ao tomar posse em 
2001 , encontrei a casa toda desarrumada. Durante estes dois anos, 
não consegui levar um só remédio para minha comunidade. Além 
disso, uma enchente quase levou o município para fora da BR-116. 
Agora, participo dessa reforma. 

Há 40 dias, levei uma senhora, que sofrera infarto, ao hospital, 
distante 42km da minha cidade. Como não tenho recursos para pagar 
ambulância, levei-a no carro do gabinete do Prefeito. No entanto, 
chegou morta ao hospital. O descaso com a saúde pública é uma 
vergonha. Esse ônus recai sempre sobre os Prefeitos. Há alguns dias, 
li num jornal uma manchete que dizia: "O momento é da oposição, é 
de Vereador, é de Vice-Prefeito". Todos são covardes, porque estão 
se unindo para cassar Prefeitos, em vez de nos dar mais forças para 
ajudar os mais carentes. 
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Sou Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde, que 

congrega 13 municípios, que já não estão pagando. Como será o 
tratamento de saúde nesses municípios? A crise que atravessamos 
chegou ao extremo. Temos de nos unir ainda mais, convidar o Prefeito 
vizinho, o Vereador, e, se houver jeito, ir a pé ou a cavalo até Brasília, 
a fim de mostrar as condições dos nossos municípios. 

Essa reforma tem de acontecer, mas que seja digna, que traga 
benefícios para o povo mais sacrificado. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradeço-lhes por esta 
oportunidade. Se é para o bem da população, contem comigo em 
Brasília. Obrigado. 

Palavras do Vereador Roberto Leandro 
Sou Vereador em Ouro Branco. Emocionado, cumprimento os 

presentes na pessoa do Prefeito Hélio Campos. Aprendi muito neste 
encontro. Faço especial referência ao Prefeito Juarez Lima, do 
Paraná, porque falou com o coração. Precisamos deixar de ter 
vergonha por sermos políticos e falar sobre política. No fundo, nos 
deparamos com os cidadãos de nossas terras, e ficamos 
envergonhados com tanta safadeza e ausência do poder público. 
Discurso, poesia e oração acalentam a alma do homem, mas não o 
sustentam, não lhe dão saúde e educação. Precisamos de dinheiro 
nos nossos municípios, para dar condições dignas de vida à 
população. Neste milênio, pretendemos colocar o cidadão em primeiro 
lugar. Esse deve ser o nosso compromisso. 

Do nosso Estado saem grandes riquezas por meio da exploração do 
minério de ferro, do manganês e do ouro. Refiro-me especialmente 
aos recursos minerais e à água. Por que os "royalties" desses 
minérios não são iguais ao do petróleo? Que legado deixará o 
extrativismo? Observem o impacto ambiental que tal exploração traz, 
e do qual a Serra do Curral é um grande exemplo. Quando tudo isso 
acabar, nosso Estado será um deserto e muitos de nossos lagos terão 
secado. A questão ambiental não tem recebido a devida atenção. 
apesar dos discursos sobre o tema. 

Vivemos um momento ímpar. Aproveitando a oportunidade, deixo 
aqui pedido de um vereador de Ouro Branco: que a Assembléia abra 
espaço para que esta tribuna seja usada pelo legislativo municipal e 
pelos prefeitos mineiros, pelo menos uma vez por mês, para que 
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possam ficar de frente com os Deputados Estaduais. 
Muito ainda terá de ser feito , inclusive a reforma política, que, com 

certeza, consolidará grande ganho para os municípios e para o País. 
É com muita satisfação e emoção que profiro essas palavras, pois 
acredito nessa geração que está à frente na política mineira e 
nacional. Seremos exemplo para o País por muitos anos. Obrigado. 

Palavras do Secretário Raimundo Gonçalves 
Sou Secretário Municipal da Fazenda de Betim. Cumprimento o 

Deputado Antônio Carlos Andrada pela iniciativa - que, apesar de 
tardia, é tempestiva - os demais membros da mesa, senhoras e 
senhores. 

Hoje a palavra-chave nos pronunciamentos dos Prefeitos e 
vereadores é atitude. Por quê? Vemos, ao longo dos anos, a União 
concentrando receita. A participação do ente federado, município, no 
bolo da receita caiu de 19,2°o em 1992, para 13% . Isso não aconteceu 
de forma estanque. Por que só levantamos a questão agora? Porque 
falta transparência no ingresso de receita das fontes FPM e ICMS. 
Precisamos ter conhecimento desse ingresso, e os nossos técnicos 
precisam avaliá-lo mensalmente. Qualquer desvio deve ser apontado, 
e as causas identificadas. Não podemos permitir falta de 
transparência por parte da União. 

Conclamo todos a participar dessa importante marcha a Brasília. A 
expectativa da reforma tributária , tão almejada pelos cidadãos, 
políticos e empresários, está se tornando inócua, porque o texto da 
reforma, se for aprovado como está, frustará o que mais desejamos 
para os cidadãos: o benefício do emprego. Se não tivermos condições 
de retomar rapidamente o crescimento da economia, este País não 
estará apenas deitado em berço esplêndido: correrá o perigo de 
adormecer. 

Antes que seja tarde, é importante agir, para não reclamar depois, 
eternamente. A União, os Estados e os municípios não podem perder 
receita. É possível alcançar isso? É. Não adianta discutir sobre 
município pobre, rico , pequeno ou grande. Não há no País município 
que não esteja carente de recursos, que atenda completamente à 
demanda de serviços básicos de educação, saúde e segurança. 
Muitas vezes, prestam serviços que não são de sua competência. 
Qual Prefeito deixará o cidadão à mercê da bandidagem? Tem de ser 
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responsável e investir em segurança. 

Temos de nos mobilizar e somar forças. O município é a força. Na 
hierarquia do poder constituído, o representante mais próximo do 
cidadão é o Vereador. Quanto tempo perdemos por não termos 
motivado e politizado os cidadãos para entenderem tudo o que se 
passa, para, agora, defenderem seus interesses e os interesses do 
Estado e do País. 

O Deputado Alberto Bejani foi muito prudente e eficiente ao citar o 
caso de Juiz de Fora. As cidades alavancadas são a locomotiva do 
desenvolvimento nacional, porque, ao resolver problemas de rincões 
de pobreza, estarão resolvendo também os próprios problemas. O 
convívio em cidades que recebem mais de 20 mil habitantes, 
demandando cada vez mais serviço de educação, saúde e segurança, 
é difícil. Portanto, é necessário estarmos juntos na marcha em Brasília 
e reivindicar ao Presidente. Apesar de não ter votado em Lula, torço 
por ele. Para dar certo , a palavra certa é "ousar". São necessários 
mecanismos para reduzir a carga tributária. O Brasil informal é maior 
ou do mesmo tamanho do formal. Segundo a "Gazeta Mercantil", em 
2000, 659 mil empresas foram criadas, mas 429 mil fechadas. 
Quantos empregos foram abortados? Quais são os mecanismos de 
retomada de crescimento econômico? Viabilizar a produção, diminuir 
a carga tributária, investir na fiscalização, acabar com a informalidade, 
trazer para o mundo legal a economia informal e crescer à base de 
contribuinte. Se se reduzirem os impostos, a receita da União, do 
Estado e municípios não será afetada. obrigado. 

Leitura da Carta de Minas Gerais 
O Prefeito José Fernando Aparecido de Oliveira -(- Lê:) 
"Os Prefeitos Municipais, os Vereadores e as entidades 

representativas dos municípios presentes ao evento "Em Defesa dos 
Municípios", realizado na Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, em 26 de agosto de 2003, vêm manifestar sua apreensão 
diante da crise vivida pelos municípios, evidenciada nos seguintes 
fatos : redução drástica dos repasses do Fundo de Participação dos 
Municípios, a principal fonte de recursos da grande maioria das 
Prefeituras; aumento dos encargos das Prefeituras, com a 
municipalização de serviços antes mantidos pelo Estado ou pela 
União; dependência excessiva dos repasses de recursos do Estado e 
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da União, por insuficiência de arrecadação própria; necessidade de 
recorrer a convênios e empréstimos para cumprir suas atribuições 
básicas, o que gera uma situação insustentável de endividamento; 
limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Diante desse quadro, os Prefeitos e as entidades municipalistas 
renovam o pleito contido na Carta da VI Marcha a Brasília, em Defesa 
dos Municípios e, respaldados pela Frente Parlamentar Municipalista, 
instituída nesta data na Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, dirigem ao Governo Federal as seguintes reivindicações: 
transformação em impostos de todas as contribuições da União -
CPMF, CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico), 
CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) e COFINS -, para 
que sejam incluídas na base de cálculo do FPM; transparência no 
cálculo das quotas referentes ao FPM e acompanhamento junto aos 
órgãos da União da classificação das receitas que dão origem ao 
Fundo, de forma que tal atribuição não fique restrita ao Tribunal de 
Contas da União, assegurando-se ainda a participação de entidades 
representativas dos municípios no monitoramento e acompanhamento 
constante desses dados; aumento dos percentuais de participação 
dos municípios nos impostos estaduais compatível com os 
investimentos realizados por este nas áreas sociais; retorno do índice 
conquistado pelos municípios no bolo tributário no início da vigência 
da Constituição de 1988. 

Finalmente, os Prefeitos Municipais, os Vereadores e as entidades 
representativas dos municípios presentes a este evento formulam 
votos de que a Frente Parlamentar Municipalista, hoje instituída, 
empenhe-se para que haja interlocução mais efetiva entre os 
Governos Federal e Estadual e os municípios. E ainda que estas 
propostas, somadas às formuladas na Carta de Brasília, sejam 
defendidas pelos membros da bancada mineira e demais 
parlamentares no Congresso Nacional. Belo Horizonte, 26 de agosto, 
de 2003." 

ATA DA 68 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
PARTICIPAÇÃO POPULAR, EM 4/9/2003 

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
André Quintão, Mauro Lobo e Leonardo Quintão, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, 
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Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Mauro Lobo, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da 
pauta e comunica o recebimento de convite da Comissão de 
Legislação Participativa da Câmara Federal , para participar do 
Seminário Exercício da Cidadania Política junto ao Poder Legislativo, 
nos dias 9 e 1 0/9/2003. O Presidente acusa o recebimento da 
Proposta de Ação Legislativa n° 6/2003 e avoca a si a relatoria dessa 
matéria. 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, é aprovada, em turno único, a 
Proposta de Ação Legislativa n° 5/2003 (relator: Deputado André 
Quintão). 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 setembro de 2003. 
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares - Sidinho do 

Ferrotaco. 
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À 
PROPOSIÇÃO DE LEI N° 15.585, EM 4/9/2003 

Às 20h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Domingos Sávio, Antônio Carlos Andrada, José Henrique, Maria José 
Haueisen e Dinis Pinheiro (substituindo este ao Deputado Márcio 
Passos, por indicação da Liderança do PL), membros +da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, Deputado 
Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado José Henrique, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar o parecer. Com a palavra , o relator, 
Deputado Antônio Carlos Andrada, emite parecer que conclui pela 
manutenção do veto. Submetido a discussão e a votação, é aprovado 
o parecer, com voto contrário da Deputada Maria José Haueisen. 
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Prosseguindo, o Presidente suspende a reunião para a lavratura da 
ata. Logo após, são reabertos os trabalhos. Em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, o Presidente dispensa a 
leitura da ata da reunião, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Maria José 

Haueisen - José Henrique - Dinis Pinheiro. 
ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DA 

CAFEICULTURA MINEIRA, EM 9/9/2003 
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Dalmo Ribeiro Silva, Laudelino Augusto, Luiz Humberto Carneiro e 
Paulo Piau, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental , o Presidente "ad hoc", Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
declara aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser lida por ser 
a primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião 
se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente, designar o 
relator e determinar o dia e o horário das reuniões ordinárias da 
Comissão. O Presidente "ad hoc" determina a distribuição das cédulas 
de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Laudelino 
Augusto para atuar como escrutinador. Feita a apuração dos votos, 
são eleitos para Presidente o Deputado Paulo Piau e para Vice-
Presidente o Deputado Laudelino Augusto, ambos por unanimidade. O 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva declara empossado como Presidente o 
Deputado Paulo Piau e passa a ele a direção dos trabalhos. O 
Deputado Paulo Piau agradece aos colegas a confiança nele 
depositada, declara empossado como Vice-Presidente o Deputado 
Laudelino Augusto e, na oportunidade, designa como relator da 
Comissão o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. O Presidente acusa o 
recebimento de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo e 
esclarece que ele será apreciado na próxima reunião, uma vez que na 
reunião especial não cabe apreciação de matéria. Fica determinado 
que a Comissão se reunirá ordinariamente às quintas-feiras, às 1 O 
horas, conforme entendimento entre os membros da Comissão 
presentes. O Presidente esclarece que o inteiro teor da reunião consta 
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nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reun1ao, 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 setembro de 2003. 
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Laudelino Augusto -

Luiz Humberto Carneiro. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 120/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A propos1çao em referência, originada do ex-Projeto de Lei n° 
1 .359/2001 e desarquivada a requerimento de seu autor, Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, tem por escopo seja instituída a Medalha do 
Mérito Vivaldi Moreira, destinada a homenagear anualmente seis 
pessoas físicas ou jurídicas que se tenham destacado em atividades 
literárias, jornalísticas e jurídicas no Estado de Minas Gerais. 

A matéria foi publicada no "Diário do Legislativo". de 28/2/2003 e a 
seguir encaminhada a este órgão colegiado a fim de receber parecer 
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
nos termos dos arts.188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A criação de medalha de mérito, nos moldes da proposta ora 

examinada, representa por parte do poder público estadual 
oportunidade de proporcionar estímulo às pessoas que se destacaram 
em atividades literárias, jornalísticas e jurídicas. Representa, além 
disso, oportunidade de se homenagear personalidade ilustre, cujo 
nome se atribui à condecoração, destacando-a entre outras 
representativas da cultura e da sociedade do Estado. 

Assim, ao lembrar o nome do Dr. Vivaldi Moreira, o projeto buscou 
homenagear uma figura que, por sua atuação como jornalista, 
advogado, escritor brilhante, professor e ex-Presidente do Tribunal de 
Contas do Estado, consolidou-se como um dos grandes 
contemporâneos no plano intelectual e da gestão dos negócios 
públicos, há pouco tempo saído do nosso convívio. 

Quanto ao exame da pertinência da iniciativa da proposição, 
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devemos observar que o art. 25 da Carta Magna estabelece a 
competência de os Estados da Federação se organizarem e serem 
regidos por sua própria Constituição e leis que adotarem, obviamente 
observados os princípios de nossa Lei Maior. 

Recorrendo, por sua vez, ao art. 22 do mesmo diploma, no qual 
estão arroladas as matérias de competência legislativa exclusiva da 
União, ali não encontramos nenhuma que diz respeito à medida 
consubstanciada na proposição sob exame. 

Assim , compreende-se que a instituição de medalhas e distinções 
honoríficas a serem concedidas no Estado é matéria concernente à 
sua própria organização, portanto, à sua competência legislativa 
exclusiva. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 120/2003. 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gustavo 

Valadares - Maria Tereza Lara- Leonardo Moreira- Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 368/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Bilac Pinto, a proposição em epígrafe, 
originada do desarquivamento do Projeto de Lei no 1.486/2001 , tem 
por objetivo instituir o Dia Estadual de Limpeza das Nascentes, Rios, 
Córregos e Lagos, a ser comemorado anualmente em 5 de junho. 

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno, 
o projeto foi publicado no diário oficial e ,em seguida, encaminhado a 
esta Comissão a fim de receber parecer quanto aos aspectos jurídico, 
constitucional e legal. 

Fundamentação 
O exame da competência legislativa para instituir data comemorativa 

nos impõe, de início, reportar-nos ao § 1 o do art. 25 da Carta Magna, 
segundo o qual são reservadas aos Estados as competências que não 
lhes sejam vedadas pela Constituição Federal e também ao art. 22 do 
mesmo Diploma, por enunciar as matérias sobre as quais compete 
privativamente à União legislar. 

Visto que esse dispositivo não faz referência alguma àquela de que 
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ora trata o projeto de lei , conclui-se que aos Estados está 
reservada a competência legislativa para estabelecer data 
comemorativa. 

Em que pese a essa constatação, cumpre-nos esclarecer que já 
existe norma estadual que preenche o objetivo almejado pela 
proposição sob comento. Trata-se da Lei no 10.821 , de 22./7/92, 
alterada pela Lei no 13.412, de 22/12/99, que institui no Estado a 
Semana dos Rios e das Águas, a ser comemorada anualmente no 
período compreendido entre o primeiro e o segundo sábados do mês 
de agosto, quando então são promovidas atividades alusivas ao tema 
nas escolas estaduais e nas particulares inspecionadas pelo Estado. 

Dessa forma, conclui-se que a aprovação do projeto em apreciação 
constituiria um fato inócuo, visto que nada acrescentaria ao 
ordenamento jurídico mineiro. 

Cabe ressaltar que nesta fase de apreciação do projeto de lei , 
quando se levam em conta exclusivamente os aspectos jurídicos nele 
envolvidos, esta Comissão não pode esquivar-se ao dever de apontar-
lhe a existência de vício que impede o seu acato. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 368/2003. 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio 

Bouças - Marflia Campos - Sebastião Navarro Vieira - Leonardo 
Moreira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 773/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em tela 
tem por objetivo instituir a Medalha do Mérito Médico Oftalmologista 
Hilton Rocha, destinada a prestar, anualmente, o reconhecimento do 
poder público estadual a duas personalidades que tenham prestado 
destacada contribuição à medicina oftalmológica no Estado. 

O projeto de lei foi publicado no "Diário do Legislativo" de 5/6/2003 
e, a seguir, encaminhado a esta Comissão para exame preliminar, nos 
termos do art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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Assim dispõe o § 1 o do art . 25 da Constituição da República: 
"§ 1 o - São reservadas aos Estados as competências que não lhes 

sejam vedadas por esta Constituição.". 
Recorrendo, em seguida, ao art. 22 da mesma Carta, no qual estão 

elencadas as matérias de competência legislativa exclusiva da União, 
ali não encontramos nenhuma que diga respeito à medida 
consubstanciada na proposição sob exame. Daí se inferir que a 
instituição de homenagem cívica é ato legislativo de competência 
remanescente dos Estados federados. Dessa forma, o projeto sob 
comento não apresenta vício de iniciativa. 

No plano da Constituição mineira. vale esclarecer que, se por um 
lado o art. 66 não inclui a instituição de medalha entre os atos de 
iniciativa exclusiva do Governador, por outro, o art. 90, inciso XVII , 
atribui a essa mesma autoridade - e apenas a ela - a competência de 
conferir condecoração e distinção honoríficas. Parece-nos evidente, 
portanto, que a concessão desse tipo de honraria deve contar com a 
imprescindível participação do Chefe do Governo Estadual, o que está 
de acordo com o art. 3° da proposição. 

Convém destacar, ainda, que a regulamentação da futura lei estará 
a cargo do Poder Executivo, no prazo de 90 dias a contar de sua 
publicação, de conformidade com o art. 4°. Essa previsão confere, 
pois, àquele Poder a competência de fixar o procedimento 
administrativo para a consecução do fim almejado. 

Resta observar que, embora o art. 1 o disponha que a medalha será 
concedida anualmente a duas personalidades, o art. 2°, 
diferentemente, determina que ela será conferida a uma pessoa física 
e uma jurídica. 

Essa contradição pode ser solucionada com a nova redação 
proposta para o art. 1°, que passa a incorporar a norma do art. 2°. 
Conseqüentemente, surge a necessidade de se suprimir o art. 2°. 
Tudo isso será feito mediante as duas emendas apresentadas a 
seguir. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 773/2003 com as 
Emendas n°s 1 e 2, nos termos que se seguem. 

EMENDA N° 1 

.____---0--------' 



653 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica instituída a Medalha do Mérito Médico Oftalmologista 

Hilton Rocha, destinada a conferir, anualmente, a uma pessoa natural 
e a uma pessoa jurídica o reconhecimento do poder público estadual à 
sua meritória e destacada contribuição à medicina oftalmológica no 
Estado de Minas Gerais.". 

EMENDA N° 2 
Suprima-se o art. 2°, renumerando-se os demais. 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio 

Bouças - Leonardo Moreira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 816/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado João Bittar, o projeto de lei em epígrafe tem 
por objetivo instituir a Semana Estadual de Conscientização contra o 
Desperdício, a ser comemorada anualmente, nos dias 15 a 21 de 
março. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 19/6/2003, foi a matéria 
distribuída a esta Comissão, à qual compete, nos termos do art. 102, 
111 , "a", do Regimento Interno, examinar preliminarmente a matéria, 
atendo-se aos aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
O exame da competência legislativa do Estado federado para 

instituir data comemorativa remete-nos de início ao § 1° do art. 25 da 
Carta Magna, segundo o qual "são reservadas aos Estados as 
competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição". 

Reportando-nos em seguida ao art. 22 da mesma Carta, no qual 
estão enunciadas as matérias sobre as quais a competência de 
legislar está reservada privativamente à União, vemos que entre elas 
não se encontra aquela tratada na proposição sob comento. Logo, 
infere-se que o Estado federado tem o poder de legislar sobre 
instituição de data comemorativa. 

Com referência à Constituição mineira, devemos ressaltar que, 
conforme dispõe o art. 65, a iniciativa de lei ordinária cabe, entre 
outras autoridades, a qualquer membro deste parlamento. Além disso, 
o art. 66, que enumera as matérias legislativas de iniciativa privativa 
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da Mesa da Assembléia e dos Chefes do Executivo, do Judiciário e 
do Tribunal de Contas, não faz referência àquela consubstanciada na 
proposição sob comento. 

Embora o próprio nome da Semana de Conscientização contra o 
Desperdício esclareça seu objetivo, o art. 3° do projeto apresenta-o 
em três vertentes, a saber: estimular as atividades de promoção e 
apoio à erradicação do desperdício em todos os setores da sociedade; 
conscientizar todas as camadas populacionais de seu papel como 
agente de combate ao desperdício; sensibilizar os diversos segmentos 
da sociedade para que compreendam a necessidade do melhor 
aproveitamento de matérias e produtos. 

Já o art. 4°, acertadamente, atribui ao Poder Executivo a 
incumbência de promover as atividades atinentes à comemoração da 
data que se pretende instituir. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 816/2003. 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano 

Batista - Leonardo Moreira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 885/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, a proposição em tela 
tem por objetivo instituir o Dia Estadual do Defensor Público, a ser 
comemorado anualmente em 19 de maio. 

De conformidade com o disposto nos arts. 188 e 102, 111 , "a", do 
Regimento Interno, o projeto de lei foi publicado no "Diário do 
Legislativo" em 11n12003 e , em seguida, distribuído a esta Comissão, 
a fim de ser apreciado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, 
constitucional e legal . 

Fundamentação 
A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela 

repartição de competências entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os municípios, dotados de autonomia política, administrativa 
e financeira, desfrutando de competência legislativa própria, 
respeitados os limites materiais estampados no ordenamento jurídico. 
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O Constituinte de 1988 acolheu o seguinte princ1p1o: à União 

compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse geral ; 
aos Estados, sobre as de predominante interesse regional e aos 
municípios, sobre assuntos de interesse local. Assim, no que tange à 
competência normativa, as matérias que só podem ser reguladas pela 
União estão estabelecidas no art. 22 da Lei Maior. 

A regra básica para a delimitação da competência do Estado está 
consagrada no § 1 o do art. 25 da referida Carta brasileira. É a 
chamada competência residual , que reserva ao Estado as matérias 
que não se enquadram no campo privativo da União nem do 
município. 

À luz dos dispositivos mencionados, a instituição de data 
comemorativa não constitui assunto de competência privativa da 
União nem do município e pode ser objeto de disciplina jurídica por 
parte de quaisquer das entidades componentes do sistema federativo. 
Dessa forma, não há como negar a autonomia constitucional do 
Estado para a edição de normas sobre a matéria. 

Cumpre esclarecer que o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as 
matérias de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e dos Chefes 
do Executivo, do Legislativo e do Tribunal de Contas, não faz menção 
àquela que ora examinamos. Infere-se, portanto. que a qualquer 
membro deste parlamento é facultada a iniciativa da proposição. 

Por outro lado, cabe-nos apresentar emenda à proposição, 
atribuindo ao art. 1° redação condizente com a boa técnica legislativa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 885/2003 
com a Emenda no 1 , nos termos que se seguem. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica instituído o Dia Estadual do Defensor Público, a ser 

comemorado anualmente em 19 de maio.". 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio 

Bouças - Leonardo Moreira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 906/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 

De autoria do Deputado Fahim Sawan, a proposição em tela tem por 
objetivo instituir a Semana Estadual do Idoso, a ser comemorada 
anualmente no período de 25 de setembro a 1 o de outubro, Dia 
Internacional do Idoso. 

De conformidade com o disposto nos arts. 188 e 102, 111 , "a", do 
Regimento Interno, o projeto de lei foi publicado no "Diário do 
Legislativo" em 17/7/2003 e, em seguida, distribuído a esta Comissão, 
a fim de ser apreciado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, 
constitucional e legal. 

Fundamentação 
A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela 

repartição de competências entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os municípios, dotados de autonomia política, administrativa 
e financeira, desfrutando competência legislativa própria, respeitados 
os limites materiais estampados no ordenamento jurídico. 

O Constituinte de 1988 acolheu o seguinte princípio: à União 
compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse geral ; 
aos Estados, sobre as de predominante interesse regional e aos 
municípios, sobre assuntos de interesse local. Assim , no que tange à 
competência normativa, as matérias que só podem ser reguladas pela 
União estão estabelecidas no art. 22 da Lei Maior. 

A regra básica para a delimitação da competência do Estado está 
consagrada no § 1 o do art. 25 da referida Carta brasileira. É a 
chamada competência residual , que reserva ao Estado as matérias 
que não se enquadram no campo privativo da União nem do 
município. 

À luz dos dispositivos mencionados, a instituição de data 
comemorativa não constitui assunto de competência privativa da 
União nem do município e pode ser objeto de disciplina jurídica por 
parte de quaisquer das entidades componentes do sistema federativo . 
Dessa forma, não há como negar a autonomia constitucional do 
Estado para a edição de normas sobre a matéria. 

Cumpre esclarecer que o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as 
matérias de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e dos Chefes 
do Executivo, do Legislativo e do Tribunal de Contas, não faz menção 
àquela que ora examinamos. Infere-se, portanto, que a qualquer 
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membro deste parlamento é facultada a iniciativa da proposição. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 906/2003. 
Sala das Comissões. 11 de setembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças. relator - Leonardo 

Moreira - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 157/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei no 
157/2003, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 
1.095/2000, dispõe sobre a utilização de programas de informática 
abertos na administração pública estadual. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 28/2/2003, foi a proposição 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

O projeto vem 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 em exame, apresentado pelo Deputado Rogério Correia, 

visa a estabelecer que a administração pública estadual dos três 
Poderes adquira, preferencialmente, programas abertos para seus 
sistemas de informática. A Comissão de Constituição e Justiça emitiu, 
na legislatura passada, parecer pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, que foi amplamente 
discutida nas comissões de mérito, e foi realizada audiência pública 
pela Comissão de Administração Pública, a qual contou com a 
participação de representantes de órgãos públicos e entidades 
privadas, que trouxeram valiosas contribuições para o relator do 
parecer para o 2° turno da Comissão de Administração Pública, 
Deputado Sebastião Navarro Vieira. Entendemos que não se pode 
perder tal caminhada, de forma que apresentamos o Substitutivo no 1, 
tendo como referência o substitutivo aprovado pela Comissão de 
Administração Pública em 10/4/2002, com aprimoramentos pontuais, 
em decorrência do amadurecimento da reflexão sobre a matéria. As 
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palavras que se seguem são uma síntese da contribuição das 
Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública na 
legislatura passada e de nossas reflexões, na busca de melhor instruir 
os colegas sobre a matéria. Sendo assim, inicialmente, apresentamos 
as razões pelas quais não se pode dar prosseguimento ao projeto 
original. Em seguida, justificamos a adoção do substitutivo formulado 
pela Comissão de Administração Pública na legislatura passada. 

O projeto em análise reproduz os termos do Projeto de Lei Federal 
no 2.269/99, apresentado pelo Deputado Federal Walter Pinheiro, que 
não chegou a ser apreciado pelas comissões temáticas da Câmara 
dos Deputados a que foi distribuído. Lembre-se que, nessa Casa 
Legislativa, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação é a última 
a apreciar a proposição. 

Programa aberto é aquele que pode ser alterado para melhor 
adequar-se às necessidades do usuário, que tem acesso ao código-
fonte . Esse tipo de programa vem sendo desenvolvido em 
contraposição aos programas fechados, cujos usuários não têm 
acesso à sua estrutura nem à forma como foram elaborados. Esses 
não conhecem , por exemplo, como foram programados os "softwares" 
produzidos e comercializados pela Microsoft, porque a empresa norte-
americana não fornece o chamado código-fonte, que é precisamente o 
produto original do trabalho intelectual do programador e do analista 
de sistema. Enquanto, nos programas fechados, os usuários têm 
acesso apenas ao funcionamento dos diversos recursos, nos 
programas abertos estão autorizados a conhecer e a alterar a 
tecnologia que possibilita o seu funcionamento. Programa livre, por 
sua vez, é aquele que, além de ser aberto, concede ao usuário a 
liberdade de executar, copiar, modificar e distribuir o "software". O 
acesso ao código-fonte é um pré-requisito do programa livre 
(http://www.fsf.org/philosophy/free-sw.pt.html). 

Não resta dúvida de que a opção por programas livres importa 
redução do custo no processo de informatização do Estado. A cada 
novo equipamento que o órgão público adquire, o Estado deve pagar 
a licença para instalar na máquina os programas que pretende utilizar, 
custos que se vêm elevando de forma acentuada; é preciso, contudo, 
indagar se pode a administração pública estabelecer na lei a 
preferência por produtos com determinadas características, questão 
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que nos remete ao princ1p1o da igualdade. Este não veda a 
possibilidade de a lei instituir discriminações em favor de pessoas ou 
situações, mesmo porque, conforme observa Celso Antônio Bandeira 
de Mello, "as leis nada mais fazem senão discriminar situações para 
submetê-las à regência de tais ou quais regras" ("Conteúdo Jurídico 
do Princípio da Igualdade". São Paulo: Ed. Malheiros. 1993, pág.11 ). 
Segundo o autor, para que não haja ofensa à Constituição Federal, a 
discriminação deverá estar respaldada em critérios racionais , ser 
compatível com os valores protegidos pela ordem jurídica e manter 
proporcionalidade entre o tratamento diferenciado e o fim que se 
pretende atingir. 

O projeto em exame atende a esses aspectos, já que procura 
instituir um tratamento preferencial para produtos com determinadas 
características, de forma a reduzir o custo do investimento público e a 
dependência do Estado em relação a empresas cujos produtos se 
desatualizam rapidamente, forçando o usuário a fazer novas 
aquisições. O projeto de lei busca, assim, conferir maior densidade ao 
princípio da economicidade, que deve informar a ação do 
administrador público. 

É oportuno lembrar que a Lei Federal n° 8.666, de 21 /6/93, adota o 
princípio da padronização, nos termos do inciso I do art. 15, "in 
verbis": 

"Art. 15 - As compras, sempre que possível , deverão: 
I atender ao princípio da padronização, que imponha 

compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, 
observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, 
assistência técnica e garantia oferecidas;". 

O princípio da padronização, por exemplo, é um dos fundamentos 
do tratamento desigual na escolha dos produtos a serem adquiridos 
por órgãos da administração pública. Esse princípio, aliás, deve ser 
levado em consideração quando da decisão do agente público acerca 
do momento correto para adquirir um programa, seja aberto, seja livre; 
todavia, é preciso retirar do projeto em tela dispositivos que 
regulamentam a informática, porque esta matéria é de competência 
federal , nos termos do inciso IV do art. 22 da Constituição Federal. 
Saliente-se, ainda, que não pode o legislador estadual intervir no 
mercado para coibir o abuso do poder econômico, uma vez que tal 
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intervenção também é de competência privativa da União. Pode, 
com esse projeto, apenas definir diretrizes para a política estadual de 
informática. Nesse sentido, o projeto estadual deve diferenciar-se do 
mencionado projeto federal , restringindo-se a fixar as regras que 
dizem respeito à política de informática do Estado. 

Não pode a proposição dispor sobre o alcance das licenças dos 
programas abertos, porque tal matéria foge ao âmbito da competência 
legislativa estadual, uma vez que diz respeito à informática. 

Por fim. o art. 9° do projeto contradiz o art. 1°, porque este determina 
a preferência pelos programas abertos, ao passo que aquele veda a 
utilização dos programas de computador cujas licenças não estejam 
de acordo com a lei. 

Feitas as observações sobre o projeto original , passamos a justificar 
a adoção do Substitutivo no 1, que tem como base, como já se disse, o 
parecer da Comissão de Administração Pública, datado de 10/3/2002, 
sobre o Projeto de Lei n° 1.095/2000. 

A primeira questão que se coloca é a utilização, em um dispositivo 
legal , da expressão "sempre que possível", para se referir ao 
momento de aplicação da norma. O termo foi usado no substitutivo da 
Comissão de Constituição e Justiça, apresentado na legislatura 
passada, e mantido no da Comissão de Administração Pública, da 
seguinte forma: 

"Art. 1 o - Ficam os órgãos e entidades da administração pública 
direta e indireta do Estado de Minas Gerais obrigados a utilizar, 
sempre que possível, programas abertos ou livres em seus sistemas 
de informática". 

Qual a força normativa de um dispositivo em que se usa tal 
expressão? Esclareça-se que a mesma expressão foi empregada no 
art . 15 da Lei de Licitações (Lei n° 8 .666, de 1993), determinando que 
se leve em consideração o princípio da padronização nas compras 
realizadas pelo poder público. 

O grau de abertura interpretativa de um dispositivo com este 
enunciado o aproxima das normas programáticas, que "contêm 
disposições indicadoras de valores a serem preservados e de fins 
sociais a serem alcançados. Seu objeto é o de estabelecer 
determinados princípios e fixar programas de ação" (Luís Roberto 
Barros. "Interpretação e Aplicação da Constituição", pág. 1 03). Tais 
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normas geram o direito público subjetivo negativo, ou seja, o direito 
de "exigir do Poder Público que se abstenha de praticar atos que 
contravenham os seus ditames" (idem). Com isto queremos 
demonstrar um primeiro efeito desse dispositivo: impede que o poder 
público formule uma política de informática com opção explícita pelos 
programas fechados. Esse efeito, por si só, é valioso, porque um dos 
maiores males da administração pública é a descontinuidade das 
políticas públicas, com a rotatividade dos Governos. Assim, com essa 
lei , a mudança de Governo poderá representar a alteração para uma 
polftica de informática mais audaciosa ou mais cautelosa no que tange 
à adoção de programas livres ou gratuitos, jamais uma opção pelos 
programas fechados em detrimento daqueles, sem submeter a 
matéria a esta Casa Legislativa. 

A expressão em tela explícita, ademais, o caráter principiológico da 
norma, sendo oportuno transcrever passagem de Robert Alexy sobre 
os princípios jurídicos : 

"Princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na 
maior medida possível , dentro das possibilidades jurídicas e reais 
existentes. Portanto, os princípios são mandados de otimização, que 
estão caracterizados pelo fato de que podem ser cumpridos em 
diferentes graus, e que a medida devida de seu cumprimento não só 
depende das possibilidades reais, como também das jurídicas." 
("Teoria de los derechos fundamentales". Madrid: Centro de Estudos 
Constitucionales. 1993, pág. 86.). 

Assim, a adoção dos programas livres deve ocorrer "na maior 
medida possível", considerando-se as possibilidades reais. A 
expressão "sempre que possível" explicita a abertura do enunciado 
para que o intérprete possa reconhecer as possibilidades reais de 
aplicação do dispositivo. Isto não significa que haverá plena liberdade 
para se escolher a ocasião de aplicar a norma. Para a definição do 
momento em que será possível a adoção de programas gratuitos ou 
livres ou, no sentido inverso, em que será indispensável a adoção de 
programas fechados, é necessária uma decisão técnica; é preciso, 
contudo, reconhecer que, em um campo tão complexo como o do 
mercado e da produção de "softwares", dependendo do aspecto 
destacado pelo técnico, pode a sua posição final variar. Ao se conferir 
poder a esse parecer técnico, corre-se o risco de estimular a investida 
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dos revendedores sobre os técnicos responsáveis por tais 
decisões, de forma que estes se tornem mais sensíveis aos aspectos 
que interessam a este ou àquele revendedor. Daí, a opção de se 
exigir que o parecer que opine pela aquisição de programas fechados 
seja aprovado pela autoridade superior do órgão ou da entidade 
pública, seguindo o modelo adotado pela Lei de Licitações. 

Se é verdade que, na sociedade moderna, não se pode dispensar o 
conhecimento técnico, tampouco pode o administrador público 
colocar-se numa posição de subserviência em relação ao profissional 
técnico, sob pena de se restaurar a "tecnoburocracia". A alternativa 
para isso é assegurar a publicidade do parecer técnico, na certeza de 
que o setor especializado naquela matéria irá exercer algum tipo de 
controle. Foi o que ocorreu, por exemplo, no MEC, com os 
responsáveis pelo Programa de Informatização do Ensino Médio, que, 
questionados acerca do tratamento dado aos programas abertos e 
livres, foram obrigados a vir a público explicitar a sua posição técnica 
(www.mec.gov.br/seed/fust.htm) . Daí, a necessidade de que qualquer 
interessado tenha acesso ao referido parecer. 

O projeto de lei em tela sugere, pois, uma diretriz para a política de 
informática do Estado; reconhece, todavia, que o instrumento 
normativo não alcançará êxito se a referida política não for formulada 
nem executada. Não obstante isso, se houver disposição para a 
formulação de uma política pública bem-definida, a lei tem uma função 
muito importante. 

Pode-se afirmar isso a partir da percepção de que o projeto de lei 
em tela, uma vez aprovado, torna-se fundamento para respaldar 
qualquer movimento institucional que pretenda alterar hábitos 
profissionais. De fato, a utilização dos programas da Microsoft já se 
incorporou ao conhecimento básico e corriqueiro daqueles que 
desempenham suas atividades profissionais nos escritórios privados 
ou nos órgãos e nas entidades públicos. Certamente haverá 
resistências a qualquer proposta que busque abandonar tais 
programas em favor de outros, que apresentem uma relação custo-
benefício mais adequada ao poder público, mas exijam um esforço de 
adaptação dos trabalhadores e dos servidores. É o que afirma, por 
exemplo, Marlene Morais, Chefe de Divisão de Informática da 
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, na reportagem do 
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jornal "Estado de Minas" do dia 14/3/2002 (pág . 3). Essa 
observação nos remete à teoria da tridimensionalidade do direito, de 
Miguel Reale, segundo a qual a evolução do direito ocorre a partir de 
uma dialética entre norma, fato social e valor, que se influenciam, 
transformando-se mutuamente. É um fato social a elevação dos 
custos para a informatização dos órgãos e das entidades públicos 
com programas fechados, o que nos leva a propor e, quiçá, a aprovar 
uma norma para obrigar, ainda que em parte, a adoção de programas 
abertos e livres, com custos inferiores. Tal norma terá um papel 
importante no movimento institucional que venha a buscar a mudança 
de valores e de hábitos dos servidores públicos na utilização de 
programas de computador. 

Em relação ao Substitutivo no 2, apresentado pela Comissão de 
Administração Pública e aprovado na legislatura passada, em 
10/4/2002, propomos substituir o art. 4°. Estabelece o dispositivo que 
o "poder público permitirá às entidades estaduais de pesquisa o 
acesso a informações sobre as necessidades de aperfeiçoamento 
administrativo e funcional de seus órgãos e entidades, com vistas a · 
propiciar a oferta de soluções baseadas em programas livres". Ora, as 
entidades estaduais compõem o poder público, de forma que a regra 
parte de um pressuposto absurdo, segundo o qual a entidade 
responsável pelo desenvolvimento de programas tem dificuldade de 
acesso às informações necessárias para atender à demanda de 
informatização do Estado. Se isso ocorrer, não será a lei , mas o bom-
senso do administrador, o responsável pela solução. 

Propõe-se um novo art. 4°, determinando que o Estado não 
disponibilize ao cidadão produtos e informações eletrônicas que 
dependam exclusivamente de programas fechados, como o Windows, 
da Microsoft. 

Em virtude dos argumentos expendidos, apresentamos o 
Substitutivo no 1 ao final deste parecer. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 157/2003 na forma do seguinte 
Substitutivo no 1. 

SUBSTITUTIVO No 1 
Dispõe sobre a utilização de programas de informática livres na 
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administração pública estadual. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os órgãos e as entidades da administração pública direta ou 

indireta do Estado utilizarão, sempre que possível , programas de 
informática livres. 

Parágrafo único - Para os fins desta lei , entende-se por programa 
livre aquele em que o usuário tem acesso irrestrito ao código-fonte, 
podendo alterá-lo de acordo com suas necessidades específicas, 
executá-lo com qualquer propósito e distribuí-lo a outros usuários. 

Art. 2° - O processo para aquisição de programa de computador que 
não seja livre será fundamentado em parecer técnico do responsável 
pela área de informática e endossado pela autoridade responsável 
pela homologação dos processos licitatórios no órgão ou na entidade 
públicos. 

§ 1 o - O parecer de que trata o "caput" deste artigo será divulgado 
pelo órgão oficial ou pela Internet, na página do órgão ou da entidade, 
neste caso. por, no mínimo, cinco dias. 

§ 2° - Qualquer pessoa poderá apresentar à autoridade responsável 
pedido de reconsideração do processo de aquisição de que trata este 
artigo, no prazo de cinco dias contados de sua divulgação, nos termos 
do § 1 o deste artigo. 

Art. 3° - O Estado atenderá aos requisitos estabelecidos na licença 
para uso do programa livre que adotar. 

Art. 4° - As informações e os serviços informatizados oferecidos pelo 
poder público não poderão exigir do cidadão, para seu acesso ou 
utilização, o uso de programas de computador que não sejam livres. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria 

Tereza Lara - Sebastião Navarro Vieira - Leonardo Moreira - Leonídio 
Bouças. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 268/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei no 268/2003, 

que deriva do desarquivamento do Projeto de Lei no 1.883/2001 , 
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estabelece meios de incentivo ao acesso de estudantes afro-
brasileiros na educação infantil , no ensino fundamental e médio 
ministrados por escolas da rede pública estadual. 

Publicada em 8/3/2003, a proposição foi distribuída às Comissões 
de Constituição e Justiça e de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia. Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber 
parecer sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Este relator apresentou requerimento na reunião do dia 26/6/2003, 
solicitando fosse a proposição baixada em diligência ao titular da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes, para que se 
manifestasse sobre a viabilidade técnica da proposição. O 
mencionado órgão encaminhou análise sobre a matéria a esta 
Comissão. 

Fundamentação 
Trata a proposição sob comento da reserva de vagas no ensino pré-

escolar, fundamental e médio das escolas da rede pública estadual , 
na proporção de 25°o do que for oferecido, para alunos afro-
brasileiros. 

A reserva de cotas para crianças e adolescentes afro-brasileiros em 
escolas é incompatível com os comandos constitucionais, que 
determinam a oferta gratuita e a universalização do ensino 
funcdamental e médio. No entanto, o que se verifica na prática é que 
várias escolas públicas com ensino de melhor qualidade apresentam 
uma quantidade bem reduzida de estudantes não brancos. É preciso 
atentar, portanto, para o fato de que proibir a exclusão não promove a 
inclusão. Diante dessa realidade, torna-se imprescindível uma ação 
legislativa, com vistas ao cumprimento das disposições da 
Constituição Cidadã, de 1988. 

A política universitária focaliza todos como detentores de cidadanias 
idênticas e possibilidades sociais equivalentes. Entretanto, a 
inferiorização cultural sofrida pela população afro-descendente leva a 
uma diferença de oportunidades não considerada. 

O líder que venceu o "apartheid" na África do Sul, Nelson Mandela, 
dizia que "na luta contra a discriminação racial o verbo é apenas o 
início". Essa sábia afirmação deve iluminar nossos pensamentos, para 
que não apenas expressemos nossa indignação diante das injustiças, 
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mas que procuremos agir para dirimi-las. 

Os representantes do povo mineiro não podem deixar de encontrar 
medidas que diminuam o fosso social entre os afro-descendentes e os 
brancos. Pesquisa do IBGE, com dados de 1999, esclarece que os 
jovens brancos, aos 25 anos, têm, em média, 8,4 anos de estudo. Já 
os negros de mesma idade têm a média de 6 ,1 anos. O diferencial é 
de 2 ,3 anos de estudo. 

Sabe-se que os estudantes negros são raridade nas universidade 
brasileiras, e há inúmeras propostas de ações afirmativas para 
modificar esse quadro. No entanto, é importante que o problema seja 
resolvido desde o ensino infantil. 

Acatando a proposta do ilustre Deputado Gilberto Abramo, esta 
Comissão aprovou requerimento em 26/6/2003, baixando a 
propos1çao em diligência ao Poder Executivo. A Universidade do 
Estado de Minas Gerais - UEMG -. por intermédio do seu Núcleo de 
Estudos Afro-brasileiros - NEAB -, encaminhou resposta, juntada aos 
autos do processo, e apresentou nota técnica favorável à existência 
de normas que tratem de "eqüidade na educação" e da "diversidade · 
na universidade", ressaltando que "é preciso mais do que reservar 
vagas para crianças negras nas escolas públicas, torna-se necessário, 
também, capacitar o corpo docente, tornando-o competente para 
trabalhar uma pedagogia de raízes" . 

Diante das limitações constitucionais apresentadas, sugerimos uma 
alternativa ao projeto, sob a forma de uma ação do poder público no 
momento da matrícula dos estudantes. É indubitável que cabe ao 
Poder Executivo estabelecer os critérios e as normas para o 
processamento anual do cadastramento escolar e das matrículas. O 
que se sugere é o incentivo à presença das minorias historicamente 
discriminadas nas escolas públicas do Estado, por meio da 
observância da paridade na composição das turmas de alunos. 

Pelo aduzido, propomos no final deste parecer um substitutivo como 
forma de sanear as impropriedades existentes na proposição em 
comento. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 268/2003 na 
forma do seguinte Substitutivo no 1. 
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SUBSTITUTIVO N° 1 

Estabelece mecanismos para paridade étnica na realização de 
matrícula nas escolas da rede pública estadual. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - No processamento de matrículas para a educação infantil e 

para o ensino fundamental e médio em estabelecimentos da rede 
pública estadual de ensino. será observada, tanto quanto possível , a 
paridade étnica na composição das turmas dos alunos. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Leonardo Moreira - Ermano Batista - Leonídio Bouças. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 346/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Alberto Bejani, o Projeto de Lei no 346/2003, 
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.435/2002, 
"altera dispositivo da Tabela A da Lei n° 6.763, de 1975, que consolida 
a legislação tributária do Estado". 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 3/4/2003 e 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária para receber parecer. 

Nos termos do art . 102, 111 , do Regimento Interno, incumbe-nos 
examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Este relator apresentou requerimento na reunião do dia 24/6/2003, 
solicitando fosse a proposição baixada em diligência aos titulares das 
Secretarias de Estado da Fazenda, de Desenvolvimento Econômico e 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento para que se manifestassem 
sobre a viabilidade técnica da proposição. 

Transcorrido o prazo de suspensão da tramitação do projeto, 
previsto no art. 301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer, 
embora, até o momento, não nos tenha chegado o resultado da 
diligência. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe pretende alterar os subitens 1.7.1 e 1.8.1 

._____ ___ o ___ ___. 



668 
do item 1 da Tabela A, que trata do lançamento e da cobrança da 
taxa de expediente relativa a atos de autoridades administrativas, 
integrante da Lei n° 6.763, de 1975, que consolida a legislação 
tributária do Estado. Em outras palavras, o projeto propõe o valor de 
R$5,00 para a taxa de emissão de documento destinado a permissão 
de trânsito para produto de origem vegetal e de R$2.000,00 para a 
taxa de cadastramento de produto agrotóxico, por produto. Atualmente 
esses valores são, respectivamente, R$1 0,00 e R$1 .500,00. 

A iniciativa parlamentar para deflagrar o processo legislativo em 
matéria tributária encontra amparo no princípio da iniciativa 
concorrente, nos termos do art. 65, "caput", da Constituição mineira. 

Por sua vez, a competência do Estado para instituir taxa, em razão 
do exercício do poder de polícia administrativa, decorre do art. 145 da 
Constituição Federal. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, no art. 14, 
condicionantes para a renúncia de receita de natureza tributária. Entre 
elas, a elevação de outros tributos para a recomposição do equilíbrio 
entre receita e despesa. Como o projeto em análise trata, a um só 
tempo, de redução e de elevação da carga tributária , atende, pelo 
menos formalmente, aos requisitos do referido dispositivo da LRF. 

Quanto aos impactos financeiros do projeto, sob a perspectiva do 
mencionado art. 14, entendemos que tal exame cabe à Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, haja vista os limites de 
atuação deste órgão colegiado. 

Por fim, ainda com vistas a resguardar o princípio financeiro do 
equilíbrio entre receita e despesa explicitado na Lei de 
Responsabilidade Fiscal , apresentamos, ao final deste parecer, a 
Emenda no 1 . Com efeito, como a redução da carga tributária não se 
sujeita ao princípio da anterioridade, nos termos do art. 150, 111 , "b", da 
Constituição Federal , isso poderia dar margem a que o Poder 
Executivo a implementasse tão logo a lei fosse promulgada e 
publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 346/2003 
com a seguinte Emenda n° 1 . 

EMENDA N° 1 
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Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo: 
"Art ..... - A redução e a elevação da carga tributária previstas nesta 

lei serão implementadas concomitantemente.". 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Sebastião 

Navarro Vieira - Leonídio Bouças - Marília Campos - Leonardo 
Moreira. 

PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 386/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto em epígrafe, 

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.667/2001 , cria a 
Área de Proteção Ambiental da Serra da Piedade - APA Serra da 
Piedade - e dá outras providências. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 3/4/2003 e 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente 
e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
para receber parecer. 

Nos termos do art. 102, 111 , do Regimento Interno, cabe-nos, 
preliminarmente, examinar a matéria nos seus aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Este relator apresentou requerimento na reunião do dia 24/6/2003, 
solicitando fosse a proposição baixada em diligência ao IEF, para que 
se manifestasse sobre a viabilidade técnica da proposição. 

Transcorrido o prazo de suspensão da tramitação do projeto, 
previsto no art. 301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer, 
embora, até o momento, não tenha sido recebido o resultado da 
diligência. 

Fundamentação 
Com vistas a subsidiar o parecer sobre o Projeto de Lei no 

1.667/2001 , atual Projeto de Lei n° 386/2003, esta Comissão aprovou 
requerimento do relator, datado de 4/9/2001 , solicitando fosse a 
proposição baixada em diligência às Secretarias de Cultura e de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. As informações foram 
prestadas. respectivamente, em 19/9/2001 e 13/9/2002; portanto, com 
bastante atraso. Em 26/2/2002. o autor do projeto solicitou à 
Presidência da Assembléia fosse declarada perda de prazo regimental 
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desta Comissão, o que foi deferido em 28/2/2002. 

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
manifestou-se favoravelmente à criação e à implantação da APA 
Serra da Piedade. Contudo sugeriu que a análise da proposição pela 
Assembléia fosse precedida por estudos técnicos e jurídicos que 
fundamentassem a decisão do estabelecimento da unidade de 
conservação, com vistas a sua efetividade. Por sua vez, o IEF fez, 
entre outras, as seguintes observações no Ofício n° 879/2001 , de 
21 /8/2001 : 

"- para o presente Projeto de Lei no 1.667/2001 , entendemos que o 
objeto vem totalmente ao encontro das atribuições e objetivos do 
Estado concernentes à conservação dos recursos naturais, através do 
Sistema Estadual de Meio Ambiente e suas entidades vinculadas. 
Entretanto, a proposta poderia ter sido precedida de ajustes técnicos 
entre áreas de suporte ao Legislativo e ao Executivo (SEMAD/IEF) na 
plena construção de sua viabilidade ambiental nos seguintes 
aspectos: 

- Art. 1 o - Os objetivos de criação não permitem a imediata 
identificação dos atributos naturais que motivaram a proposta de 
criação da UC. Em sua justificativa, o projeto aborda os atributos 
históricos, culturais e religiosos da serra e do Santuário de Nossa 
Senhora da Piedade. Além do descrito acima, torna-se importante 
prestar alguns esclarecimentos quanto à criação e implantação de 
APAs. Normalmente, para escolha de uma área a ser transformada 
em APA, são aplicados vários critérios que definem a importância 
ambiental da área, tais como: 

- a área deverá possuir ecossistema representativo da biota nativa, 
para permitir a definição da Zona de Proteção de Vida Silvestre; 

- a área deverá ter expressão regional para ser transformada em 
uma APA estadual, caso contrário , deverá ser administrada pelos 
municípios através de consórcio ou de unidades para cada município; 

- a atividade antrópica presente na área deverá permitir uma 
reorganização especial , através do Zoneamento Ambiental 
(econômico-ecológico). Dessa forma, é necessária uma avaliação 
preliminar da área, desenvolvida por profissionais capacitados, que 
possam integrar uma equipe multidisciplinar. Estas sugestões 
baseiam-se na expectativa de criar uma Unidade de Conservação, no 
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caso APA, de forma concreta; 

- a imprecisão dos limites com a propos1çao de exclusão dos 
aglomerados urbanos dificulta a definição de seu memorial descritivo, 
e mesmo a relação entre a área da Unidade de Conservação e a área 
da Unidade de Conservação no município; 

-no§ 1° do art. 1°, os levantamentos não se adequam, em princípio, 
à consecução dos objetivos da UC. Da mesma forma, não são 
definidas as fontes de alocação de recursos para a execução dos 
trabalhos de zoneamento econômico-ecológico; 

- a divisão da APA, conforme proposto no § 2° do art. 1°, pressupõe 
conhecimento específico sobre o vocacionamento das diferentes 
zonas da APA, definidas a partir de seu zoneamento econômico-
ecológico; 

- entendemos que as restrições de atividades. bem como a 
adequação de seu desenvolvimento, devem atender às definições 
contidas no zoneamento econômico-ecológico, explicitado para cada 
zona. Esse zoneamento dever ser precedido de consulta pública dos 
segmentos envolvidos. no sentido de ratificar os objetivos de manejo 
pretendidos para cada zona (arts. 2° a 4°); 

- o art. 5°, embora de grande significado para a proteção e 
conservação dos mananciais locais, carece de fundamentação de 
competências para o seu pleno conhecimento; 

- art. 7° - tratando-se de APA estadual, o zoneamento deve ser 
executado pelo Instituto Estadual de Florestas; 

- art. ao - o conselho gestor de APAs no Estado de Minas Gerais é 
de caráter consultivo. Adequar a sua composição à Lei n° 9.9a5, de 1a 
de julho de 2000, e ao Decreto no 3a.1a2, de 1996; 

-art. 9° - idem ao art. a0
." . 

Os esclarecimentos prestados pela Secretaria de Cultura, por meio 
do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA -, 
apenas se reportaram à dificuldade de cumprimento dos tombamentos 
previstos no art. a4 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, entre os quais se encontra o da serra da Piedade, em 
razão da inexistência de recursos humanos qualificados e de recursos 
financeiros disponíveis. 

Como se observa, o Projeto de Lei n° 3a6/2003 apresenta vários 
problemas, de natureza jurídica e técnica . 
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No art. 225, 111 , a Constituição Federal prevê a criação, pelo poder 

público, de espaços territoriais e seus componentes, a serem 
especialmente protegidos. Em alguns casos, a instituição desses 
espaços é ato administrativo vinculado, porque constitui dever da 
administração pública preservar ou conservar ecossistemas 
representativos. Mas, mesmo nessa situação, a produção do ato 
administrativo deve ser motivada, vale dizer: os estudos técnicos 
devem recomendar ao Estado a adoção de medida de caráter 
protecionista do meio ambiente em questão. 

Instituir, por via de lei , unidade de conservação é possível e até 
recomendável , em face do disposto no inciso 111 do mencionado artigo 
da Constituição Federal , que proíbe a desconstituição da unidade por 
ato infralegal. 

O projeto do Deputado Fábio Avelar, que institui a APA Serra da 
Piedade, não satisfaz os requisitos legais para a criação dessa 
modalidade de unidade de conservação. 

A Lei Federal no 9.985, de 18/7/2000, que regulamenta o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação, estabelece, no§ 2° do art. 22 , 
textualmente: 

"Art . 22 - .. ... ...... ... . 
§ 2° - A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida 

de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a 
localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, 
conforme se dispuser em regulamento". 

Nos autos, não consta o estudo técnico. Esclareça-se que a consulta 
pública, dispensada apenas para a criação de estação ecológica ou 
reserva biológica, conforme dispõe o § 4° do citado artigo, pode ser 
realizada por meio de audiência pública de comissão desta Casa, a 
ser realizada "in loco", preferencialmente. 

Com a diligência, a expectativa era sanar as falhas da proposição, 
especialmente a falta de estudo técnico, requisito imprescindível para 
a constituição regular de unidade de conservação. Por esses motivos, 
nossa posição é pela rejeição do projeto em questão. 

Por meio de proposição autônoma, sugerimos que seja submetido 
ao exame desta Comissão requerimento a ser encaminhado à 
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável com 
vistas a determinar aos órgãos seccionais de apoio a realização de 
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estudo técnico sobre a serra da Piedade, para fins de instituição de 
unidade de conservação. Solicitamos, ainda, que, tão logo o estudo 
esteja concluído, dele seja encaminhada cópia ao gabinete do 
Deputado Fábio Avelar. para conhecimento. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade. 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 386/2003. 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2003 . 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonardo 

Moreira - Leonídio Bouças - Marília Campos - Sebastião Navarro 
Vieira. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 784/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o Projeto de Lei no 

784/2003 acrescenta artigo à Lei n° 13.771, de 11 /12/2000. 
Publicada no "Diário do Legislativo" de 6/6/2003, a proposição foi 

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais para receber parecer. 

Cumpre-nos examinar preliminarmente a matéria nos seus aspectos 
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 
188, c/c o art. 1 02, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Lei no 13.771 , de 11/12/2000, dispõe sobre a administração, a 

proteção e a conservação das águas subterrâneas de domínio do 
Estado e dá outras providências. O seu art. 12 estabelece, 
textualmente: 

"Art. 12 - Quando, tanto no interesse da conservação, proteção ou 
manutenção do equilíbrio natural das águas subterrâneas quanto no 
interesse dos serviços públicos de abastecimento de água, ou 
também por motivos geológicos, geotécnicos ou ecológicos, se fizer 
necessário restringir a captação e o uso dessas águas, o órgão 
outorgante do direito de uso poderá, com base em estudos 
hidrogeológicos ambientais, instituir áreas de proteção e controle, 
restringir as vazões captadas por poços, estabelecer as distâncias 
mínimas entre poços e tomar outras medidas que o caso requeira". 

Na legislatura passada, por meio do Projeto de Lei n° 2.029/2002, do 
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Deputado Fábio Avelar, esta Casa procurou introduzir três 
parágrafos ao art. 20 da citada lei, com o seguinte teor: 

"Art. 20- .. .. ........................ ... .... ... .............. . . 
§ 4° - Ficam proibidas a outorga do direito de uso e a concessão de 

licenças ambientais para fins de captação de águas subterrâneas por 
poços tubulares ou por qualquer outro meio, inclusive das nascentes 
naturais, em um raio de trinta quilômetros do perímetro das estâncias 
hidrominerais de Minas Gerais, para a produção de águas a serem 
dessalinizadas ou salinizadas, visando à sua comercialização, exceto 
quando destinadas ao abastecimento público. 

§ 5° - As empresas que se utilizam dos processos referidos no 
parágrafo anterior terão prazo de até cento e oitenta dias, contado da 
data de publicação desta lei, para apresentarem estudo técnico, 
elaborado por instituto de pesquisa vinculado às universidades 
públicas ou ao Estado, o qual comprove que as captações que 
utilizam ou pretendem utilizar não interferem nos mananciais que 
abastecem as estâncias hidrominerais. 

§ 6° - O não-cumprimento do disposto no parágrafo anterior implica 
o cancelamento de licenças ambientais e de outorga do direito de uso 
das águas, devendo o órgão competente notificar o empreendedor 
para que cesse a atividade de captação no prazo de noventa dias 
contado da notificação". 

Ao examinar essas normas, o Governador do Estado negou-lhes 
aquiescência, sob o argumento de que os dispositivos tinham por 
objetivo a "criação de área de proteção de aqüífero subterrâneo", 
prevista no art. 13 da mencionada lei, cuja incumbência foi deferida ao 
Instituto Mineiro de Gestão das Águas, por meio do seu art. 12. 
Alegou, ainda, que a fixação dessa faixa de proteção com raio de 
30km do perímetro das estâncias hidrominerais era desprovida de 
qualquer critério técnico que a fundamentasse. 

Não obstante o parecer da Comissão Especial ser contrário ao veto 
do Governador nesse particular, ele foi mantido pela Assembléia, na 
reunião de Plenário do dia 26/3/2003. 

O Projeto de Lei n° 784/2003, do Deputado Laudelino Augusto, 
retoma esse tema sob outro enfoque. Ao invés de proibir a outorga do 
direito de uso e a concessão de licenças ambientais para fins de 
captação de águas subterrâneas na situação por nós mencionada, ele 
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estabelece regra de natureza transitória, até a instituição efetiva 
das áreas de proteção e controle previstas no art. 12, cujo dispositivo 
ainda não foi regulamentado, como determinado pelo art. 6° da Lei no 
14.596, de 23/1/2003, que alterou a Lei n° 13.771 , de 2000. 

Com esse espírito de prevenir danos ambientais, princípio 
fundamental do direito ambiental, a proposição em exame obriga o 
poder público a promover audiência pública da qual participem os 
órgãos e as entidades estaduais competentes, o empreendedor e o 
poder público municipal da estância hidromineral diretamente afetada, 
para fins de outorga de águas e concessão de licenças ambientais 
destinadas a produção de águas a serem dessalinizadas ou 
salinizadas para fins de comercialização. Estabelece, também, prazo 
para a realização de audiências destinadas à avaliação dos 
empreendimentos em funcionamento . 

A proteção do meio ambiente insere-se no âmbito da competência 
comum e legislativa do Estado membro, nos termos dos art. 23, VI , e 
24, VI, da Constituição Federal. Por outro lado, as águas subterrâneas 
incluem-se entre os bens do domínio estadual. por força do art. 26, I, 
do mesmo diploma normativo. Como, até o presente momento, as 
áreas de proteção especial não foram regulamentadas pelo Executivo, 
o estabelecimento de procedimentos cautelares, no âmbito das 
estâncias hidrominerais, não encontra óbice de natureza jurídico-
constitucional à tramitação do projeto nesta Casa. Na realidade, a 
realização de audiência é um procedimento que permitirá maior 
controle pela população dos empreendimentos, públicos ou privados. 
de explotação de recursos hídricos próximos a aqüíferos de águas 
minerais, reconhecidas nacional e internacionalmente por suas 
qualidades e propriedades medicamentosas. 

Por fim, registramos a inexistência de barreira à iniciativa 
parlamentar no processo legislativo em matéria de meio ambiente. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 784/2003. 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator · Leonídio 

Bouças · Leonardo Moreira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 81 2/2003 
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De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em 
epígrafe tem por objetivo seja dada nova redação ao art. 1 o da Lei no 
2.953, de 16/ 11 /63, que institui o Dia de Santos Dumont, a ser 
comemorado em 23 de outubro. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 19/6/2003 e, 
em seguida, encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser 
examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, 
constitucional e legal, nos termos do art. 102, 111 , "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Por oportuno, esclareça-se que o texto do art. 1 o da citada lei dispõe, 

"ipsis litteris", que "fica considerado data cívica o dia vinte e três de 
outubro - Dia de Santos Dumont", enquanto a proposta ora 
apresentada difere pelo acréscimo, ao final , dos dizeres "Pai da 
Aviação". 

De acordo com o autor da proposta, essa alteração tem o fim de 
desmistificar a tese de que foram os irmãos Wright os inventores do 
avião e reforçar a de que, de fato, foi Santos Dumont o primeiro a voar 
em aparelho mais pesado que o ar. 

Trata-se de proposta de lei ordinária que visa a alterar outra, o que 
está plenamente de acordo com o princípio do ordenamento jurídico 
brasileiro, segundo o qual uma norma só pode ser alterada por outra 
de igual ou superior âmbito de aplicação, nunca inferior. 

No tocante ao que dispõe a Constituição mineira quanto à 
competência para iniciativa de lei ordinária, devemos lembrar que ela 
é conferida, entre outras autoridades, a qualquer membro da 
Assembléia Legislativa. E que, a seu turno. o art. 66, ao enumerar as 
matérias de competência privativa da Mesa da Assembléia e dos 
Chefes do Executivo, do Judiciário e do Tribunal de Contas, não faz 
qualquer menção àquela de que se ocupa a proposição sob comento. 

Não vislumbramos, portanto, óbice ao prosseguimento da tramitação 
da matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 812/2003. 
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Sala das Comissões, 11 de setembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano 

Batista - Leonardo Moreira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 836/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Governador do Estado, por meio da Mensagem n° 73/2003, fez 
remeter a esta Casa o projeto de lei em tela, que visa a autorizar o 
Poder Executivo a doar ao Município de Lima Duarte o imóvel que 
especifica. 

Publicada em 26/6/2003, foi a matéria distribuída a esta Comissão 
de Constituição e Justiça, que deverá proceder ao seu exame 
preliminar com relação aos aspectos jurídico, constitucional e legal, 
conforme estabelece o art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O objeto da proposição em comento é um terreno urbano com área 

de 331,1 Om2 e benfeitorias, onde funciona hoje um posto de saúde. 
Como a responsabilidade da gestão da unidade de saúde ali situada · 

é do município, o Estado pretende formalizar a transferência de 
domínio do bem para que o ente municipal possa melhor administrá-lo 
e conservá-lo. 

A alienação de imóvel do Estado deve fazer-se com a observância 
das normas de direito privado, especificamente aquelas do Código 
Civil Brasileiro que dispõem sobre venda, permuta, doação ou dação 
em pagamento, mais os preceitos de natureza constitucional e 
administrativa. 

Aplica-se ao caso, portanto, as regras do art. 538 e seguintes do 
Código Civil, o art. 18 da Carta mineira e os arts. 16 e 17 da Lei n° 
9.444, de 27/7/98, além das regras gerais emanadas da Lei Federal n° 
8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal , institui normas para licitações e contratos da 
administração e dá outras providências. 

Dessa forma, o contrato de doação envolvendo bem público ficará 
perfeito se atender aos requisitos civis, que lhe são próprios, e aos 
administrativos, que lhe são incidentes. Entre os primeiros, estão o 
bem, a disposição de vontade e a forma; já entre os últimos, a lei 
autorizativa, o atendimento prioritário ao interesse público e, em 
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aiQuns casos, a licitação. 

E evidente que é pensando exatamente no interesse público que o 
Chefe do Poder Executivo encaminhou a referida mensagem a esta 
Casa. pedindo a referida autorização. 

Essa característica deve estar presente em todos os contratos da 
administração pública, ainda que regidos pelo direito privado. É 
sempre o interesse público que se deve ter em vista, sob pena de 
desvio de conduta no exercício do poder. 

A área a que alude o projeto de lei em tela está a serviço do Sistema 
Único de Saúde e, ao ser transferida ao município, será mais bem 
dimensionada para as tarefas ali realizadas. 

No que tange à necessidade da licitação, acrescentamos que. no 
caso em tela, a hipótese se apresenta descabida - é o que 
estabelecem os termos inscritos no art. 17, I, "b", da Lei Federal n° 
8.666, de 21 /6/93, que rege a matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 836/2003. 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Leonídio 

Bouças - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 837/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Valendo-se da prerrogativa que lhe confere o art. 90, V, da 
Constituição mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta 
Casa, por meio da Mensagem no 74/2003, o Projeto de Lei no 
837/2003, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município 
de Lima Duarte o imóvel que especifica. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 26/6/2003, foi a matéria 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária para deliberação. 

Compete, agora, a este órgão colegiado proceder ao exame 
preliminar da proposição quanto aos aspectos jurídico, constitucional e 
legal , seguindo os ditames do art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise tem como finalidade autorizar o Poder 
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Executivo a doar ao Município de Lima Duarte imóvel rural com 
área de 1 O.OOOm2

, onde funciona a unidade de ensino local, sendo 
objeto de constantes e obrigatórios contratos de cessão de uso entre 
o Estado e o município. 

Objetiva-se, ao fazer essa transferência de domínio, desburocratizar 
as ações do Estado, sem, contudo, deixar de atender ao interesse 
público nem comprometer os princípios basilares da administração 
pública. 

Os bens estatais, não estando afetados a finalidade pública, podem 
ser alienados por meio tanto de institutos do direito privado quanto dos 
de direito público, bastando que se obedeçam às disposições legais. 

No âmbito federal, os requisitos para a celebração desses contratos 
constam do art. 17 da Lei no 8.666, de 21 /6/93, que regulamenta o art. 
37, XXI , da Constituição Federal , institui normas para licitação e 
contratos da administração pública e dá outras providências. 

O texto dessas normas condiciona a alienação de bens imóveis 
públicos a duas formalidades principais: existência de interesse 
público devidamente justificado na realização do negócio e a 
autorização legislativa. A supremacia do interesse público vincula a 
autoridade administrativa em qualquer atuação sua, principalmente 
naquela que disporá de parte do patrimônio do Estado. 

A administração, por seus agentes, não tem a disponibilidade dos 
bens que estão sob o seu domínio ou guarda, por se tratar de coisas 
públicas destinadas sempre ao interesse social ou geral. Claro que a 
lei confere ao administrador a competência discricionária para 
escolher a melhor finalidade para eles. No entanto, sua liberdade de 
escolha está contida pelo interesse público e, obviamente, pelas 
normas legais. 

Fazendo uma avaliação do motivo que norteia o interesse no 
contrato de doação aqui proposto, podemos ver com clareza que 
subjaz a ele princípios que informam a administração pública, 
porquanto, ao ser transferido para o patrimônio do município, o bem 
será utilizado para o desenvolvimento de ações na área educacional , 
beneficiando toda a comunidade de Lima Duarte. 

Quanto às demais exigências - necessidade de avaliação prévia e 
licitação - afirmamos ser esta última dispensável no caso da doação e, 
quanto à primeira, o meio técnico de apuração do valor de qualquer 
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bem há de ser realizado por pessoa devidamente habilitada, 
designada pelo próprio Poder Executivo e deverá constar do 
instrumento de transferência de propriedade. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 837/2003 na 
forma proposta. 

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Leonídio 

Bouças - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 838/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Governador do Estado, valendo-se da prerrogativa que lhe 
confere o art. 90, V, da Constituição mineira, fez remeter a esta Casa 
a Mensagem n° 75/2003, contendo o projeto de lei em exame, que 
visa a autorizar o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao Município 
de Pouso Alegre. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 26/6/2003, foi a matéria 
encaminhada a esta Comissão, que deverá proceder ao exame 
preliminar de seus aspectos jurídico, constitucional e legal , conforme 
dispõe o art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O imóvel referido no projeto de lei que ora analisamos foi doado ao 

Estado pelo Município de Pouso Alegre para que fosse construída 
unidade de ensino especial ; não tendo sido cumprido o encargo 
formalizado no contrato e previsto na lei municipal, o doador pleiteia, 
então, o retorno do bem ao seu patrimônio. 

Trata a proposição de conceder a prévia autorização legislativa ao 
Poder Executivo para que ele possa transferir a seu patrimônio o 
domínio do bem mencionado, cumprindo a exigência estabelecida no 
art. 18 da Carta Política mineira e no art. 17 da Lei Federal no 8.666, 
de 21 /6/93, que institui normas gerais para licitação e contratos da 
administração pública, no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos municípios. 

A doação é um contrato de alienação pelo qual o doador, por mera 
liberalidade, transfere de seu patrimônio bens ou vantagens ao 
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patrimônio de outrem, o donatário, que os aceita (art. 538 do 
Código Civil) . Embora fundada na liberalidade do doador, pode ser 
feita com encargos para o donatário, que fica obrigado a cumpri-los, 
sob pena de constituir-se em mora por inadimplemento da obrigação 
(arts. 395, 396 e 553, do Código Civil), podendo haver, por 
conseqüência, a reversão do imóvel ao doador. 

O direito credencia o doador a exigir judicialmente o bem quando em 
mora o donatário. Mas esse retorno ao seu patrimônio pode ser 
realizado amigavelmente entre as partes, que podem comparecer ao 
cartório e realizar o distrato. Se as partes do contrato forem pessoas 
jurídicas de direito público, ocorrem duas exigências a mais: a 
autorização legislativa e o atendimento ao interesse público. 

Tendo em vista o fim primeiro do Estado, que é a realização do bem 
comum, os seus bens não podem estar à livre disposição da vontade 
do administrador, que possui apenas o dever de curá-los e guardá-los 
satisfazendo os interesses da sociedade. 

Uma vez que a administração não pode abdicar do interesse público 
e não pode alienar, a que t ítulo for, os direitos que o corporificam , é 
vedada a solução pacífica da reversão a que nos referimos sem que 
seja autorizada pelo parlamento. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 838/2003 na 
forma original. 

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Ermano 

Batista - Leonídio Bouças. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 839/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Valendo-se da prerrogativa que lhe confere o art. 90, V, da 
Constituição mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta 
Casa, por meio da Mensagem no 76/2003, o Projeto de Lei no 
839/2003, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município 
de Lima Duarte o imóvel que especifica. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 26/6/2003, foi a matéria 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização 
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Financeira e Orçamentária, para deliberação. 
Compete, agora, a este órgão colegiado examiná-la preliminarmente 

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, seguindo os 
ditames do art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a iniciativa em tela de obter a necessária autorização 

legislativa para que o Poder Executivo possa realizar a transferência 
de titularidade de bem imóvel público para o ente municipal 
mencionado no relatório, em atendimento às normas de direito 
constitucional e administrativo que versam sobre a matéria. 

O bem a ser titularizado pelo município é constituído de terreno com 
área de 2.000m2 e benfeitorias, destinado ao funcionamento de escola 
pertencente à rede local. Claro está que a transferência de domínio a 
que aludimos atende ao interesse público, regra essa emanada do art. 
17 da Lei Federal n° 8.666, de 21 /6/93, que regulamenta o art. 37, 
XXI , da Constituição Federal, institui normas para licitações e 
contratos da administração pública e dá outras providências, principal 
instrumento de disciplina dos contratos da natureza do que está sendo 
analisado, estabelecidos na esfera administrativa. É nesse artigo que 
estão estabelecidos os comando de maior relevância para que o 
administrador possa gerir a coisa pública de maneira eficiente. Assim, 
em razão do princípio fundamental da indisponibilidade do interesse 
público, o administrador está obrigado a buscar sempre o negócio 
jurídico mais vantajoso para seus administrados. 

Entretanto nem todas as regras contidas na citada norma podem ser 
consideradas vinculantes para outras esferas da Federação, por 
envolverem questão intrinsicamente ligadas à sua autonomia. Daí 
porque citamos também a Lei no 9 .444, de 25/12/87, que repete em 
seu texto as normas editadas pela União, na Seção VI , que dispõe 
sobre a alienação de bens, exigindo também o atendimento primordial 
ao interesse público para a celebração do contrato de doação. 

Atendendo, portanto, o projeto de lei que ora comentamos à 
legislação em vigor, não vislumbramos óbice para sua tramitação na 
Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 839/2003, na 
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forma proposta. 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Ermano 

Batista- Leonídio Bouças. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 841 /2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Governador do Estado, por meio da Mensagem no 78/2003, fez 
remeter a esta Casa o projeto de lei em tela, que visa a autorizar o 
Poder Executivo a doar ao Município de Ewbanck da Câmara o imóvel 
que especifica. 

Publicada em 26/6/2003, vem a matéria a esta Comissão de 
Constituição e Justiça. que deverá proceder ao exame preliminar da 
matéria quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme 
determina o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em comento tem o objetivo de autorizar o Poder 

Executivo a doar terreno urbano com área de 406 m2 para que o 
Município de Ewbanck da Câmara possa administrar unidade de 
saúde ali instalada, consignando recursos orçamentários para reforma 
e conservação das benfeitorias ali existentes. 

A autorização legislativa é requisito essencial para se fazer 
transferência de domínio de bem imóvel público, estando prevista no 
art. 18 da Constituição do Estado e no art. 16 da Lei no 9.444, de 
25/ 11 /87, bem como no art. 17 da Lei Federal no 8.666, de 21 /6/95, 
que regulamenta o art. 37, XXI , da Constituição Federal , institui 
normas para licitações e contratos da administração pública e dá 
outras providências. 

A autorização é uma das formas de controle político que o 
Legislativo exerce previamente sobre os atos do Executivo, com vistas 
a impedir que seja praticado ato ilegal ou contrário ao interesse 
público. É um dos limites impostos à discricionariedade administrativa 
para alienar ou onerar alguns bens. 

Assim, devendo o negócio atender prioritariamente ao interesse 
público, a análise que deve ser feita por esta Casa para conferir a 
autorização ao Executivo, além de constatar a conformidade à 
Constituição e às leis, deve verificar se a transferência de titularidade 
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do bem atende ao interesse público. Esse princípio norteador do 
negócio a ser realizado vincula toda a administração pública no 
exercício da função administrativa. Transferir o imóvel para o 
patrimônio do Município de Ewbanck da Câmara para abrigar posto de 
saúde significa atender ao interesse geral e colocá-lo acima de 
qualquer interesse individual. 

Além do interesse público, temos de verificar outro aspecto na 
transação a ser efetivada. A autorização apenas possui valia quando 
se trata de bem que possa ser desafetado do patrimônio público. Os 
bens inerentemente públicos não podem ser alienados nem mesmo 
mediante prévia autorização legislativa. No caso que ora analisamos 
há a afetação do bem a serviço do próprio município e a transferência 
de domínio não interferirá nos serviços ali prestados; não invalida, 
portanto, o contrato a ser celebrado nem, muito menos, a autorização 
conferida. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 841 /2003. 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Leonídio 

Bouças - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 842/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Governador do Estado, valendo-se da prerrogativa que lhe 
confere o art. 90, V, da Constituição do Estado, fez remeter a esta 
Casa, por meio da Mensagem no 79/2003, o Projeto de Lei n° 
842/2003, que visa a autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao 
Município de Divinópolis. 

Publicada em 26/6/2003, foi a matéria encaminhada a esta 
Comissão de Constituição e Justiça para exame preliminar quanto aos 
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, atendendo ao disposto no 
art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Código Civil Brasileiro, no art. 99, classifica os próprios públicos 

em bens de uso comum do povo, de uso especial e dominicais. Os da 
primeira categoria compreendem as vias públicas em geral (estradas . 
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ruas, praças), os mares, as praias e os rios, que podem ser 
utilizados por qualquer pessoa, independentemente de autorização do 
poder público. Os da segunda categoria abrangem os edifícios que 
abrigam as repartições públicas e os demais bens utilizados na 
execução dos serviços públicos, ao passo que os bens dominicais são 
os que não possuem afetação pública, ou seja, não são utilizados 
para nenhuma finalidade pública, razão pela qual podem ser alienados 
pela administração, que exerce sobre eles verdadeiro direito de 
propriedade. 

Um aspecto a que esta Comissão deve ater-se para nortear seu 
exame da matéria é verificar se o bem, objeto do contrato a ser 
celebrado, faz parte do patrimônio disponível do Estado. Pela 
mensagem encaminhada a esta Casa, podemos concluir estar o 
imóvel sem destinação pública, podendo ser objeto de alienação. 

Outro aspecto, que reputamos o mais essencial para que esta Casa 
possa conferir a autorização legal, é verificar se, com a transferência 
de titularidade do bem, há o atendimento ao interesse público. A 
doação, no caso, é o que podemos chamar de doação condicionada, 
que obriga o donatário do imóvel a usá-lo somente em prol do 
interesse público e em obediência ao fim específico que justificar a 
doação. 

Ressalte-se que o interesse público que envolve o contrato é 
evidente. O município construirá no imóvel unidade escolar do ensino 
fundamental , a ser gerida e administrada por ele. 

Essas exigências emanam dos dispositivos legais que versam sobre 
a matéria, mais especificamente do art. 17 da Lei Federal no 8.666, de 
21 /6/93, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal. 
institui normas para licitação e contratos da administração pública e dá 
outras providências, que exige também a licitação, na modalidade de 
concorrência, mas dispensa-a no caso de doação. O mesmo comando 
é encontrado no art . 18, § 1°, da Constituição do Estado. 

Atendidas, portanto, as exigências legais que versam sobre a 
matéria, não encontramos óbice à sua tramitação na Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 842/2003. 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2003. 
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 935/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Governador do Estado, valendo-se da prerrogativa que lhe 

confere o art . 90, V, da Constituição mineira, fez remeter a esta Casa 
o projeto de lei em tela, que tem por objetivo autorizar o Poder 
Executivo a permutar os imóveis que especifica com José Piau de 
Souza Filho. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 9/8/2003, foi a matéria 
encaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça, que deverá 
proceder ao seu exame preliminar no que tange aos aspectos jurídico, 
constitucional e legal, conforme determina o art. 102, 111 , "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata o projeto de lei de conferir a autorização legislativa para que o 

Estado possa permutar 18 lotes da quadra 14B e 11 lotes da quadra 
13B, localizados no Bairro Céu Azul , em Patos de Minas, com uma 
casa de propriedade do Sr. José Piau de Souza Filho, com 357m2 de 
área construída em um lote de 594m2, para ali ser instalada a 1 oa 
Companhia da Polícia Militar Florestal. 

A autorização legislativa é requisito essencial para a realização de 
contratos civis de doação, permuta e venda com bens imóveis do 
Estado. 

A autorização emanada deste parlamento é uma das formas de 
controle exercido previamente sobre os atos do Poder Executivo e 
obedece às regras inscritas no art. 18 da Constituição do Estado e no 
art. 16 da Lei no 9.444, além de necessariamente ter de seguir as 
normas gerais emanadas da União e consubstanciadas na Lei Federal 
n° 8.666, de 21 /6/1993, que regulamenta o art. 37, XXI , da 
Constituição Federal e institui normas para licitação e contratos da 
administração pública e dá outras providências. 

Tais normas exigem que a autorização legislativa seja específica 
para cada contrato a ser celebrado e que não apenas autorize a 
alienação ou a aquisição, mas também fixe os seus termos, ditando o 
interesse público que deve permear a operação. 
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Claro está que a permuta está sendo feita, sendo observado esse 

requisito. O Estado obterá com a aquisição do imóvel e suas 
benfeitorias um bem que atenderá, na justa medida, às demandas da 
Polícia Militar Florestal. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 935/2003. 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Ermano Batista. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 11 /9/2003, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Wanderley Ávila {2), dando ciência à Casa do 
falecimento do Sr. Antônio Batista Silva, ocorrido em 9/9/2003, em 
Pirapora, e da Sra. Rosimeire Pereira Freitas, ocorrido em 8/9/2003, 
em Pirapora. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Elmiro Nascimento, dando ciência à Casa do 
falecimento do Sr. Lister Matos Nascimento, ocorrido em 25/8/2003, 
em Belo Horizonte. (-Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO 2003 

ATAS 

ATA DA 47a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 9/9/2003 
Presidência do Deputado Mauri Torres 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 
turno único, do Veto Total à Proposição de Lei no 15.577; discurso da 
Deputada Maria José Haueisen - Questão de ordem - Encerramento. 

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

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

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

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

1 a Parte 

L...___---0---------' 



689 
Ata 

- O Deputado Fahim Sawan, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

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

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

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total à 

Proposição de Lei no 15.577, que veda a inscrição do nome de 
consumidor de serviço público em cadastro de restrição ao crédito. A 
Comissão opina pela rejeição do veto. Em discussão, o veto. Com a 
palavra, para discutir, a Deputada Maria José Haueisen. 

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
senhores e senhoras que nos ouvem nas galerias, telespectadores, 
antes de começar a discutir esse veto, agradeço a faixa que veio do 
IPSEMG de Divinópolis agradecendo-me por apoiá-los no serviço 
público. Com certeza, tentaremos derrubar o veto do Governador. · 
Estamos cumprindo nossa obrigação e sendo coerentes com nossos 
propósitos e com nossos compromissos com a sociedade e com os 
servidores públicos. Não é mais do que nossa obrigação tentar evitar 
injustiças que podem ser cometidas por quem tem o poder para 
decidir, para mandar, para governar. 

Agradeço também à comissão que rejeitou o veto ao meu projeto, 
aprovado por unanimidade nesta Casa. Para mim também foi 
surpresa ver um veto a um projeto que não tem nada de 
inconstitucional, o que o Governador não pode alegar. Sua justificativa 
deixou-me assustada. Como pode usar de um argumento tão sem pé 
nem cabeça para vetar uma proposta que não prejudica a ninguém? 
Ao contrário, defende os que experimentam a angústia de ter luz, 
água e telefone cortados. 

Alega o Governador que o projeto traria prejuízos para os outros 
usuários porque os que não pagassem suas contas em dia gerariam 
um prejuízo que seria praticamente redistribuído entre os usuários, o 
que não é verdade. As contas de água, luz e telefone são previamente 
estipuladas com base em nosso gasto médio. E não é porque fulano , 
beltrano ou sicrano deixaram de pagar suas contas que a minha será 
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alterada. 

O nosso projeto de lei propõe que não se coloque o nome daquele 
que está inadimplente com suas contas de água, luz e telefone no 
SERASA ou no SPC. 

Não há nada mais constrangedor nem mais prejudicial para o 
cidadão do que saber que seu crédito está cortado em qualquer ponto 
comercial ou agência da rede bancária. O que vemos hoje? A crise 
econômica está tão grande que, quando uma família fica sem água, 
luz ou telefone em casa por falta de pagamento é porque está com a 
corda no pescoço. Vejam os senhores: todos nós, algum dia, 
experimentamos, talvez não por falta de pagamento, mas devido a 
defeitos técnicos, apagões ou qualquer problema na rede de água, 
ficar sem esses serviços públicos. Quase entramos em desespero. 
Não há nada mais problemático para uma família do que faltar nas 
torneiras a água de que tanto precisamos; ter de recorrer à luz da vela 
quando ocorre um apagão. Mesmo a ausência do telefone, sem o qual 
até admitimos ficar por algum tempo, já que podemos usar um 
orelhão, recorrer a um vizinho, mandar um recado ou bilhete, gera 
transtorno. Podemos até passar sem telefone, mas sem água e luz 
não. Imaginem o constrangimento, pois além da dificuldade dentro de 
casa, toda a vizinhança fica sabendo que aquela pessoa não pagou 
as contas de água e de luz. 

Além disso, muitas vezes a pessoa que não pôde pagar suas contas 
é um funcionário público, que ganha um salário miserável e ainda 
recebe somente no final do mês. O Governo não quer saber se ele 
não pagou a conta porque o salário atrasou. Esse cidadão é 
penalizado, ainda que possua dinheiro para receber do Governo do 
Estado. Quantas vezes fomos procuradas no gabinete por 
funcionários públicos que têm verba retida para receber do Governo, 
estão cheios de dívidas, de compromissos, precisando de tratamento 
dentário, de saúde, mas não o podem fazer. Não podem acertar suas 
contas, suas dívidas, porque o Governo também não acerta com eles. 
Nunca soube que o Governo pague juros quando retém nosso 
dinheiro, atrasa nosso pagamento. Porém aquele coitado, pobre, que 
atrasa suas contas, além de ficar sem água e luz, é multado. A multa 
vem na conta seguinte. Mas, o Sr. Governador não sente o problema, 
porque com certeza, em sua casa, nunca faltaram água e luz. Por 
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isso, não sabe a dificuldade que representa para uma mãe de 
família que está com a casa cheia de crianças não ter condições de 
mantê-las banhadas, com roupa limpa, higienizadas. 

Peço aos Srs. Deputados, que aprovaram por unanimidade esse 
projeto, que sejam coerentes, tenham a sensibilidade que tiveram nos 
dias em que o aprovaram em 1 o e 2° turnos, e nos ajudem a derrubar 
esse veto, a fazer justiça, sobretudo aos mais pobres, que não têm 
condições de acertar suas contas. 

A crise hoje está tão grande, que o problema financeiro está 
afetando também as pessoas da chamada classe média, que estão 
pagando suas contas com atraso e sofrendo multas. Na última hora, 
correndo, procuram um vizinho, um parente para não terem o dissabor 
de ter sua água ou sua luz cortada. 

Sabemos do desconforto das pessoas que já tiveram o seu nome no 
SERASA e no SPC. Não têm linha de crédito nas casas bancárias, 
nos armazéns, em nenhuma casa de comércio, porque não têm 
condições de acertar um pagamento, que é produto de uma despesa 
indispensável em sua casa. 

É muito clara a necessidade de derrubar esse veto. A sensibilidade 
dos Deputados aqui presentes há de contribuir para que possamos 
mostrar ao Governador que a solidariedade ainda existe nesta Casa, 
por parte de parlamentares que não querem ver pessoas tão 
necessitadas com o dissabor de terem sua casa no escuro e sua 
torneira sem água. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Obrigado, Deputada 
Maria José Haueisen. Hoje, na parte da tarde, pude iniciar a 
discussão, por meio da utilização do art. 70, de liderança. para fazer 
uma análise do conjunto de vetos do Governador Aécio Neves a 
diversos projetos aprovados nesta Casa. No entanto não entramos 
nos detalhes de cada um dos projetos, porque hoje à noite eles seriam 
discutidos individualmente, e esse, de autoria de V. Exa., é o primeiro 
deles. 

A Deputada aborda. com muita clareza, os objetivos do projeto e 
suas conseqüências. Explicou-nos, inclusive, as razões do veto do 
Governador. Não sei se podemos chamá-las de razões, porque não 
nos convencem. Elas praticamente não existem. Ele não alega e não 
poderia alegar, pelo menos com consistência, alguma 
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inconstitucionalidade, porque, querendo, o Estado pode agir diante 
das contas de luz e água. 

Essas contas são de empresas ainda estatais, graças à resistência 
popular, porque, se dependesse da política neoliberal, que esteve em 
curso no Brasil por oito anos, certamente a COPASA e a CEMIG não 
seriam mais estatais, teriam sido privatizadas. Mas, felizmente , em 
Minas Gerais houve resistência. 

Não tenho nenhuma autorização para defender o ex-Governador 
Itamar Franco nem preciso fazê-lo, mas nisso ele agiu de forma 
correta, conseguindo barrar a privatização tanto da COPASA quanto 
da CEMIG, o que era quase uma questão de honra para os tucanos, 
que fizeram privatizações e privatizações. 

Com isso, o setor energético acabou com o apagão, experiência 
nefasta para o povo brasileiro. Hoje, felizmente , essa política de 
privatização do setor energético foi barrada. A Ministra Dilma Roussef 
esteve aqui , na semana passada, e anunciou a interligação das linhas 
de transmissão de energia de Norte a Sul do País, para garantir 
investimento estatal no setor elétrico, a fim de que não tenhamos de · 
passar, mais uma vez, pelo vexame do apagão. 

Aliás, esse vexame também ocorreu na Califórnia e atingiu até o 
Canadá, onde há um modelo semelhante de empresa privatizada, o 
que demonstra, realmente , que essa não é a solução para o País. 
Felizmente, conseguimos barrar o projeto de privatização da CEMIG, 
que estava em curso. Hoje o Governo está, de certa forma, 
reestatizando as empresas. A ELETROPAULO está com proposta de 
reverter 50% das ações para o BNDES, passando a empresa para 
domínio, se não total ( ... ). Estão retomando ações importantes para o 
próprio Governo, por meio do BNDES. Parece que na CEMIG ocorrerá 
o mesmo. Interromperam o processo de privatização e iniciaram 
novamente intervenções no Estado favoráveis à questão energética, o 
que demonstra uma diferença enorme entre um e outro Governo, 
entre o projeto neoliberal e o projeto de fortalecimento do Estado e de 
desenvolvimento do Brasil , como nação. Assim, fortalecerão não só o 
mercado brasileiro, mas em especial o MERCOSUL, como uma saída 
para a crise brasileira, do ponto de vista da nossa soberania e da não-
entrega do Brasil aos interesses do capital financeiro internacional, ao 
FMI e ao imperialismo norte-americano. 
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A mesma coisa ocorre em relação à COPASA e às empresas de 

saneamento básico. Se dependesse do Governo Fernando Henrique e 
se houvesse, em Minas Gerais, uma continuação do Governo 
Azeredo, também não teríamos a COPASA como empresa pública. 

Retomando o assunto, que é o projeto de V. Exa. , essas duas 
empresas, felizmente , ainda são públicas, e o Estado pode, sim, 
constitucionalmente, fazer com que o projeto da Deputada Maria José 
Haueisen, que é de grande alcance social , torne-se realidade. Como? 
Para quem está em uma situação difícil e não pôde fazer o pagamento 
da água ou da luz ( ... ). Ninguém faz isso para aproveitar-se de uma 
situação. Se deixam de pagar uma conta de água ou de luz, e esses 
serviços são cortados, isso ocorre porque a situação já é de 
calamidade na família. Ainda assim o Estado manda o nome da 
pessoa para os cadastros de restrição ao crédito, o que não permitirá 
a ela sequer tirar um documento e - quem sabe? - arrumar um 
emprego, porque está com o nome sujo na praça. Não é possível que 
o Estado não possa, sabendo das dificuldades, ajudar a pessoa e ter, 
portanto, a questão social acima do interesse meramente econômico. 
As empresas são estatais e não visam tão-somente ao lucro, mas 
também ao bem-estar social. Os tucanos não entendem muito disso, 
Deputada Maria José Haueisen , e talvez por isso não tenham 
compreendido o projeto de V. Exa. Eles entendem de lucro, de 
qualidade total. São dessas coisas que eles gostam. 

O Prof. Anastasia inventou uma agora. Como chama mesmo? Foi 
esse que ele mandou para cá na reforma administrativa. Eles 
inventam nomes tucanos, e nós perdemos a referência . Há o choque 
de gestão, que pode também ser chamado de curto-circuito do serviço 
público. Mas além desse, há também a avaliação do desempenho 
institucional. Eles analisarão as metas. Quem corta tem desempenho 
institucional. É bem ao gosto tucano, coisa de aristocracia tucana. 
Felizmente, ela está em extinção no Brasil e - espero - no mundo, ou 
seja, esse projeto nefasto da implantação do neoliberalismo, da 
globalização de mercado a todo custo. Felizmente, isso está em 
extinção no mundo. No Brasil , já demos um passo para que isso 
acabe. 

Aliás , hoje, da tribuna, o Deputado Miguel Martini falava. como 
sempre fazendo oposição ao Lula. Ele comentou que o Presidente fez 
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um projeto que demoraria cinco anos. Eles já se estão dando por 
vencido, porque, no passo em que vai e com a rejeição que os 
tucanos têm, na próxima eleição, dificilmente eles concorrerão com 
alguma chance de ganhar. Isso ocorre porque os tucanos não têm 
faro social. O negócio deles é apenas o mercado - essa é a diferença 
que temos em relação a eles, por isso não gostam do serviço público. 
Depois, chegaremos aos vetos que o Prof. Anastasia orientou o 
Governador Aécio Neves a opor, em relação à função pública, aos 
Diretores de Escola. Para eles, em relação ao serviço público, é 
melhor as OSCIPs, vale mais as organizações sociais, a privatização 
do Estado, essa é a essência do tucanato, gostam é disso. Não 
entendem o alcance social que esse projeto tem nem poderiam 
entender. Mas, como disse, as empresas são estatais, e o Governo 
pode, sim , compreendendo isso, deixar de colocar o nome dessas 
pessoas nos organismos que lhes tirarão a já pouca liberdade que 
têm, devido à infelicidade de não conseguirem pagar as contas de 
água e de luz. 

Além dessa visão mercantilista dos tucanos, há também uma certa 
vingança ideológica e política. já que o projeto veio de uma Deputada 
do PT, e por isso já é visto com má-vontade. Esperávamos que a base 
de Governo pudesse estar aqui para discutir os outros projetos e 
vetos. Vejo que alguns anunciam aos servidores que votarão com eles 
para a derrubada do veto, no que diz respeito à função pública e à 
direção de escola, mas não vejo boa-vontade de sua parte. Até agora, 
o Líder do Governo não nos procurou, em momento nenhum, para 
dizer que tem boa-vontade para discutir os vetos opostos pelo 
Governador; aliás, acho que o Governador opôs vetos sem que a 
base de Governo tenha sido consultada. Nessa questão da função 
pública, Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Doutor Viana - que 
defendem sempre o funcionalismo público -, parece que houve um 
acordo para não haver veto, exatamente porque a função pública teria 
o mesmo patamar do funcionário efetivo. Na legislatura passada. 
votamos nesse sentido, com a unanimidade desta Casa. 

Essa votação terá que ser feita na frente do servidor público, que 
não pode ser vencido pelo cansaço, quando os Deputados não 
comparecem às sessões plenárias, deixando o quórum esvaziado. 
Teremos que marcar uma determinada data, em que os funcionários 
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estarão presentes para solicitar aos Deputados essa votação. 

Quero parabenizar os funcionários que nos assistem pela TV 
Assembléia e aqueles que estão presentes, pela perseverança. Já 
estiveram presentes na reunião da tarde e estão presentes novamente 
à noite, demonstrando não só a valentia, mas também a persistência 
na defesa dos interesses do serviço público. 

Nessa reunião, solicitaremos que seja marcada a votação, para que 
o servidor público saiba a data e não seja apanhado de surpresa num 
momento de esvaziamento do Plenário. Estaremos vigilantes. Hoje, 
por exemplo, é óbvio que a base de Governo não quer estar aqui para 
dar o quórum, e somos 39 votos. Solicito à Deputada Maria José 
Haueisen, que está com a palavra, que peça verificação de quórum ao 
Presidente, para que possamos saber se há número suficiente de 
Deputados para prosseguirmos a votação, se o Líder do Governo quer 
manter um diálogo conosco e, quem sabe?, fazer um acordo não 
apenas em torno do projeto da Deputada Maria José Haueisen, mas 
também sobre os outros vetos, alguns dos quais tínhamos a 
convicção de que não ocorreriam, como é o caso do apostilamento da 
função pública, que, como disse o Deputado Chico Simões, reduziria , 
em alguns casos, até 1/3 dos salários desses servidores, o que, numa 
época destas, não é justo. Se querem acabar com o apostilamento 
daqui para a frente tudo bem, chegamos a votar essa perspectiva, 
mas que seja garantido um processo de transição para aqueles que já 
possuem direito adquirido ou a adquirir, como é o caso da grande 
maioria dos trabalhadores em função pública. 

A Deputada Maria José Haueisen - Deputado Rogério Correia, muito 
obrigada pelo seu aparte. Quando o Governador colocou sua 
assinatura nesse projeto, vetando-o, não prestou muita atenção 
naquilo que fazia , porque não acredito em tanta insensibilidade e 
desumanidade vindas de uma pessoa que contou com os votos da 
maioria para se eleger. E com certeza foi eleito com o apoio desses 
que hoje estão sendo penalizados com a ameaça de seu nome 
constar no SERASA e no SPC. Em nosso projeto, não estamos 
pedindo que não se corte a água, a luz nem o telefone. As pessoas já 
são muito prejudicadas com isso, mas o nosso projeto não é para 
isso. O objetivo é pedir que não seja colocado no SERASA e no SPC 
o nome de quem já está amargurado por não ter dinheiro para pagar a 
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sua conta de água, de luz ou de telefone. 

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Quero parabenizar a 
companheira por esse projeto. A atitude do Governador mostra a 
essência do PSDB e do projeto neoliberal. O PSDB valoriza o ter e se 
esquece do ser. O que manda na concepção política de quem está à 
frente do PSDB é a eficiência traduzida pelo lucro. Se, para haver 
lucro, alguém tem de morrer de fome, isso não balança nem um pouco 
o coração do PSDB. O grande pensador neoliberal diz que, se para 
termos comida para todos alguém tem de morrer, que morra. 

Essa é a concepção do PSDB e do projeto neoliberal. Justamente 
por causa disso é que vi o Governador vetar a proibição de colocar os 
nomes das pessoas no SERASA e no SPC. E é exatamente alguém 
que já foi penalizado por não ter honrado seus pagamentos, tendo 
cortada a sua água e luz, ou seja, as estatais. É como se a pessoa 
morresse duas vezes. Já fica impossibilitada de ter acesso à água e à 
luz e, além de tudo, lhe será tirado o seu maior patrimônio, o seu 
nome. Como é que vai continuar inserida na sociedade? Como vai 
obter novo emprego para pagar suas contas de água e luz? 

Isso é um absurdo, é algo com que não podemos continuar 
convivendo, é algo que já abolimos no Governo Federal e que temos 
de eliminar em Minas o mais depressa possível. Temos de repensar o 
modelo de Estado que queremos, qual a sociedade em que queremos 
viver, e de maneira muito paradoxal. Enquanto os pequenos podem 
ser colocados nas listas, os grandes sonegadores não o podem. É 
proibido. Os grandes sonegadores, que realmente podem pagar 
impostos, continuam não o fazendo, e seu nome não pode constar 
nessa lista. É uma covardia, uma inconseqüência, uma falta de lógica. 
Enquanto o pequeno é massacrado, o grande, o que detém o capital. .. 
E ele tem de ter lucro porque senão fica feio, a empresa não será 
eficiente. E queremos eficiência, a iniciativa privada tem de ter lucro, 
lucro, lucro. E, para isso, não precisa existir Estado. 

Esta Casa não pode permitir que esse desajuste permaneça. O 
Governador penaliza aquele pobre coitado, que, tenho certeza, deixa 
de pagar não porque quis ou porque é caloteiro - porque não existe 
penalidade maior que ficar sem água e sem luz mas realmente por 
não ter o que comer. Muitas vezes, tem que gastar com a saúde e 
com a educação, que o Estado não dá. Esse é o grande problema, o 
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Estado não cumpre o seu dever, mas quer penalizar aquilo que 
tem de gerar lucro para as suas estatais. O cidadão não faz isso de 
maneira proposital , mas em razão de uma situação de penúria. 

E esse mesmo Estado gasta fortunas com a renúncia fiscal, é o que 
dizíamos aqui. O Deputado Miguel Martini disse que isso não existe, 
mas existe, está na LDO. Este ano praticamente 33% do que se 
arrecadou foi para a renúncia fiscal , para privilegiar empresas ricas. E 
esse dinheiro faz falta para todos. 

O sonegador, a renúncia fiscal , tira de todos. Por outro lado, se não 
pagar minha conta de água ou de luz, não estarei prejudicando 
ninguém e, a partir daquele momento, não terei mais o serviço. 

Não podemos aceitar, de maneira absoluta, essa justificativa. Temos 
de derrubar esse veto. Fomos eleitos para defender a sociedade e 
não para sermos capachos do Governador. É importante entendermos 
isso. 

Os funcionários públicos não são culpados de terem função pública 
e de , ao longo dos anos, exercerem cargos de confiança. Para isso 
trabalharam e serviram ao Estado. Agora, cortam-lhes o direito de 
apostilar. Muitos deles, com certeza, terão boa parte do seu 
orçamento cortado e, talvez, não conseguirão pagar suas contas de 
água e de luz. Ficarão, portanto, sem apostilamento, sem água e sem 
luz. Esse é o Governo do PSDB. 

Todos os Deputados, neste momento, não podem deixar passar 
esse ato de violência contra o consumidor brasileiro e, principalmente, 
contra aquele que se encontra na maior dificuldade - não pode pagar 
sua conta de água e de luz e, provavelmente, não deve ter nem 
comida em casa. O Estado não dá nem saúde nem educação. 
Portanto, devemos procurar, pelo menos, uma maneira mais humana 
e solidária para tratar dessas pessoas. Parabéns pelo seu projeto. 

A Deputada Maria José Haueisen - Muito obrigado, Deputado Chico 
Simões, pela sua colocação. Realmente, acho desumano e absurdo 
um projeto como esse ser vetado. Fico imaginando uma pessoa 
ganhar R$300,00 ou R$400,00 por mês e ter de sustentar uma casa 
com, às vezes, três, quatro ou cinco crianças, pagar aluguel , comer, 
pagar transporte. Por isso, poderá ficar afogada em dívidas e 
complicações, deixando de pagar sua conta de água e de luz. Já é, 
portanto, penalizada. E, mesmo pagando a conta com atraso, no mês 
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seguinte, vem cobrada a multa. O Governo retém as chamadas 
verbas retidas de muitas pessoas, não pagando juros por isso. Nessa 
situação, aquele que estiver inadimplente terá sua água cortada. 

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)- Muito obrigado. Ouvimos 
atentamente o pronunciamento de V. Exa. , assim como não 
poderíamos deixar de ouvir o do Deputado Chico Simões. 
Gostaríamos, inicialmente, de dizer que votamos a favor do seu 
projeto. Como é nosso dever, estamos acompanhando o debate e 
refletindo sobre a questão do veto a essa matéria, o que nos 
possibilitará ter argumentos suficientes para o convencimento deste 
Plenário para a derrubada ou a manutenção do veto. É esse o 
processo democrático. É assim que deve ocorrer para que possamos 
construir uma sociedade melhor e mais justa. Assim como esse veto, 
os demais deverão passar por debate e possibilitar reflexão de cada 
um de nós, para que possamos nos posicionar com clareza perante a 
opinião pública e, acima de tudo, agir de acordo com as nossas 
consciências. 

Gostaria também de fazer reflexão sobre as palavras pronunciadas 
pelo Deputado que me antecedeu, ao apartear V. Exa. Se assim me 
permitir, serei breve. O Deputado Chico Simões, combativo e 
entusiasta na defesa de suas idéias, faz-me perceber - e acho que a 
todos que o ouvem com atenção - que, com certeza, hoje, a grande 
alternativa para este País é o PSDB. Isso o incomoda profundamente, 
mas não sei se reflete o sentimento de todos os petistas. O Deputado 
Chico Simões, petista militante, de belo currículo e história pública, de 
forma até precoce, demonstra temor de que o PSDB possa assumir o 
comando deste País. Podemos vê-lo , com insistência, responsabilizar 
o PSDB por absolutamente tudo de ruim, por qualquer problema ou 
situação que possa ocorrer aqui , no País, no passado, no presente ou, 
em alguns momentos, até no futuro . 

Na verdade, entendemos que isso, de alguma maneira, nos honra. 
Acreditamos na socialdemocracia e na construção de um País melhor 
por meio do debate. Com a manifestação de cada um, chegaremos a 
um lugar melhor para todos. Naturalmente, envaidece-nos o fato de 
que o Presidente não consiga sequer se ocupar dessa tarefa tão 
nobre: dizer a que veio e que Governo deseja fazer. Ocupa-se, a todo 
momento, de nos atacar como neoliberais. Talvez já mereça a pecha 
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de neopopulista, como alguns o chamam. Não quero integrar esse 
coro, porque desejo do fundo da alma - e incentivo o Governo Federal 
para isso - que seja cumprido o prometido ao povo brasileiro. 

Até agora, não é raro ouvir, até mesmo de membros do PT ou de 
alguns analistas políticos, que o atual Governo é uma espécie de 
genérico do Fernando Henrique. Não digo que seja verdade, porque o 
Governo Fernando Henrique tinha começo, meio e fim. Não 
conseguimos enxergar qual será o fim da atual administração, pois 
sempre há mais promessas sem realizações. 

Não é justo debater a inclusão no SERASA ou em outros 
instrumentos de limitação de crédito dos nomes dos inadimplentes· de 
dívidas de concessionárias ou serviços públicos no campo partidário, 
conforme proposto pela nobre Deputada Maria José Haueisen. Se 
quiser discutir no campo dos Governos, é possível. No campo 
partidário, parece-me apelação. Num modelo suprapartidário como 
esse, o PSDB tem, em Minas Gerais, os mesmos aliados que o 
Presidente Lula, no Governo Federal. Não é prudente esquecer que o 
Vice-Presidente é um liberal , o Senador José Alencar. 

Logo, Deputada Maria José Haueisen, trago a discussão para o 
campo adequado: o da análise do interesse público, o da análise do 
interesse do Estado, que deve cuidar do cidadão, mas também deve 
manter a prestação do serviço público. Acredito ser essa a razão do 
Governador ao vetar o projeto: se não há uma punição para quem não 
paga, se não há diferença entre quem paga e quem não paga, não 
estaríamos incentivando a inadimplência de maneira exagerada sob o 
risco de aumentar, cada vez mais, as tarifas públicas? Não será o 
cidadão que pagará por essa generosidade? 

Essa reflexão deve ser feita para chegarmos à decisão final. Por 
outro lado, é indiscutível o mérito de seu projeto e a grandeza de seu 
sentimento ao propor que não se penalizem os que já estão em 
situação difícil e não conseguiram pagar as contas de luz, água ou 
telefone com uma restrição de crédito. Não há dúvida que esse foi seu 
sentimento. Resta-nos refletir até que ponto essa iniciativa não 
representará aumento da inadimplência, prejudicando o cidadão que 
pagou em dia. Quem se preocupou em priorizar aumentos das tarifas 
terá que suportar aumentos freqüentes? Nenhuma empresa 
sobreviverá sem equilíbrio entre receita e despesa. Não se trata de 
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Parabéns a V.Exa. pela brilhante defesa, meus respeitos ao 
Deputado Chico Simões, que está certo ao dizer que o PSDB se 
prepara para dar continuidade a um projeto socialdemocrata para este 
País, um projeto sério, que busca a nivelação por cima, pela 
competência, pela seriedade, pela preparação do povo brasileiro. Não 
tenho dúvida de que é um embate interessante e rico com o PT, a 
quem respeito muito, mas isso se deve dar nos momentos 
apropriados, da forma certa. Penso que trazer o debate de uma 
matéria relevante como essa que a senhora propôs para um campo 
meramente partidário, responsabilizando um partido por qualquer 
mazela que a sociedade enfrente, não é o caminho. Muito obrigado. 

A Deputada Maria José Haueisen - Vou conceder aparte ao 
Deputado Chico Simões, mas quero dizer ao Deputado Domingos 
Sávio que, embora não tenha agora a procuração dessas pessoas 
mais pobres, ameaçadas de terem seus nomes na lista do SERASA e 
do SPC, agradeço seu compromisso de ajudar a derrubar esse veto. 
Na verdade, quando fiz campanha, comprometi-me em ser a voz 
daqueles que não têm vez nem voz. Esses que não têm vez nem voz 
serão os mais penalizados, se os seus nomes forem para essa lista de 
inadimplência. Em relação à sua dúvida, Deputado, acho que ela não 
procede. Aquele que tem sua luz, sua água e seu telefone cortados já 
está penalizado. No mês seguinte ou dois meses após, vai pagar 
multa para ter esses serviços de volta. Essa inadimplência não irá 
trazer acréscimo em nossas contas. Este poderá ser por qualquer 
outro motivo, mas não porque alguns não pagam. Quando eles 
pagam, são penalizados com a multa. Então, não há esse prejuízo. 
Além disso, como disse o Deputado Chico Simões, a anistia fiscal que 
está rolando por aí ou que está prometida trará muito mais prejuízos 
para todos nós, mineiros, do que qualquer montante de água, luz e 
telefone que não foi pago. Confio na sua compreensão e conto com 
seu voto para derrubarmos o veto. mas ouso, apesar de sua gentileza 
em dizer que vota conosco. discordar de V. Exa. quando diz que Lula 
não explicou até hoje a que veio. Ninguém neste País explicou tão 
bem porque veio e para que veio, como Lula. Visitamos, na semana 
passada, um assentamento em Jequitinhonha, o assentamento 
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Franco Duarte. Lá estavam mais de 1 00 famílias jogadas debaixo 
da lona havia muito tempo, mas eram consideradas assentadas. 
Estavam lá acampadas, sem água, sem luz, vivendo de cesta básica. 
Fomos lá com o pessoal do INCRA e do ITER porque Lula está dando 
condição de vida àquelas pessoas, com a construção de casas, 
crédito para água e luz, construção de escolas, etc. Com isso, ele já 
está dizendo a que veio. Quando Lula liberou R$5.400.000.000,00 
para o PRONAF, deixando grande parte desse dinheiro para os 
assentamentos, ele está dizendo que veio para ajudar a agricultura 
familiar dos que são mais pobres, sujeitos ao êxodo, à fome, etc. 

Quando se preocupa com o ensino fundamental , com a educação do 
3° grau, com a saúde, está dizendo a que veio. 

Todos temos a experiência de um dia ter mudado de casa. Quando 
a encontramos nova, arrumada, com paredes pintadas, é só colocar 
os móveis no lugar e tocar a vida para frente . No entanto, quando 
entramos numa casa estragada, que está para cair, levamos muito 
tempo para consertá-la, colocar coisas novas no lugar. 

Estamos, Deputado Domingos Sávio, consertando este País, que foi · 
bastante estragado por aqueles Governos que precederam o Governo 
do PT. Hoje, o PT, que tem 23 anos, está mostrando para o povo a 
que veio. É esse o partido de Lula. É essa a proposta que está aí e 
que é a que ele fez quando convidava os analfabetos políticos, como 
eu era, para entrarem num partido novo, começarem uma situação 
diferente, um Governo com um orçamento participativo, um Governo 
em que as pessoas pudessem dar a sua opinião. 

Fico feliz quando escuto pessoas de outros partidos, Prefeitos, 
dizendo que irão implantar o orçamento participativo nas suas 
cidades. Fico feliz porque não queremos tirar patente das coisas boas 
que o PT idealizou, fez e está fazendo. Quanto mais pessoas tiverem 
orçamento participativo, tanto melhor. 

Darei um depoimento aqui , Deputado. 
Um dia, nesta Casa, encontrei um Deputado que, nas nossas 

conversas, nos nossos bate-papos, disse-me: "Vocês do PT são muito 
enjoados". Perguntei-lhe que mal havíamos feito para que ele assim 
pensasse. Disse-me que havíamos inventado um negócio de visitar 
base e que ele não estava dando conta, pois o povo da região dele, 
todo dia, lhe pedia para visitar a base, e não sabia que dia iria lá. 
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Visitar as bases é uma iniciativa do PT. Que bom que o povo 

começa a perceber e cobrar de nós, políticos, que estejamos junto 
com eles não só na época de eleição. Então. quando outros também 
estão visitando suas bases, acho muito bom, fico feliz, porque isso 
quer dizer que as coisas estão caminhando bem. É o sistema 
democrático que cresce numa democracia representantiva, mas que é 
participativa. 

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Muito obrigado, 
companheira Maria José Haueisen. Tentarei ser breve, até porque já 
falei . Quero apenas, de uma maneira muito fraterna , fazer alguns 
retoques na fala do nosso colega Domingos Sávio, só para que possa 
perceber que, através dela, podemos enxergar o que é o PSDB e o 
projeto neoliberal. 

Ele termina sua frase dizendo que temos que rever esse veto - e 
votou a favor - porque isso pode inviabilizar as empresas. No entanto, 
esquece-se de que o veto mantido inviabiliza as pessoas. Isso não 
lhes interessa. As pessoas não lhes interessam, são descartáveis; já 
as empresas, não. Então, isso resume o PSDB. 

Podemos. a partir disso, tecer algumas considerações. Chamar o 
Lula de neopopulista é a única coisa que não cabe no PT. Tudo cabe, 
menos isso, pois temos cara, temos um projeto, vamos para as ruas, 
discutimos e não escondemos nada da sociedade. Podemos errar, 
mas temos uma cara para errar. Não ficamos titubeando. O que é 
duro para mim - e isso é neopopulismo - é votar num projeto como o 
da companheira Maria José, como o companheiro Domingos Sávio 
deve ter votado, e titubear. Se votou a favor, por que agora votará no 
veto? Isso, sim, é neopopulismo! Neopopulismo é colocar uma 
emenda dando apostilamento e, depois, ficar contra, na dúvida! Isso 
não fazemos não! 

De uma coisa podem ter certeza: nosso Governo tem princípio, meio 
e fim . Infelizmente, estamos no fim do Governo Fernando Henrique 
Cardoso, essa praga que se apoderou do Brasil. Estamos no final. 
Não começamos o nosso. Esperamos que brevemente o comecemos. 

V. Exa., numa questão, deu uma de vidente. Na verdade, tenho 
pavor de o PSDB questionar o poder. O Brasil foi mais castigado do 
que o Egito, que teve sete anos de praga, pois tivemos oito anos de 
PSDB, portanto, não dava mais. Muito obrigado. 
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O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado, 
Deputada Maria José Haueisen. Saúdo V. Exa. e afirmo que estou 
ouvindo atentamente o seu pronunciamento desde as primeiras 
palavras. 

Assiste razão a V. Ex a. em trazer esse debate em decorrência do 
veto total a esse projeto longamente debatido pelas comissões 
temáticas e aprovado, por unanimidade, por esta Casa. 

E V. Exa. vem buscar, nesta Casa, a garantia, o aval necessano 
para a sanção efetiva desse projeto que não se efetivou , 
principalmente por preservar para o cidadão mineiro o que lhe é mais 
importante, o patrimônio maior, que é o seu nome. Recordando, V. 
Exa. fez uma longa exposição de motivos na sua justificativa, 
demonstrando que o nome do cidadão é um bem inalienável, mas 
também uma preocupação maior com relação àqueles menos 
favorecidos pela sorte. 

Quero cumprimentá-la por sua lucidez. Da mesma maneira que tive 
o prazer de acompanhá-la, também agora o farei, pois vejo que esse 
projeto, sem dúvida alguma, assegura, acima de tudo, a auto-estima 
do mineiro, fazendo com que o seu nome seja preservado, por seu 
conteúdo e por sua posição junto aos órgãos do Estado. V. Exa. está 
de parabéns. 

A Deputada Maria José Haueisen - Muito obrigada, Deputado. Fico 
feliz por poder contar com o seu apoio na votação em que iremos 
derrubar o veto do Governador. Se ele foi insensível, se não teve 
humanidade, sobretudo, para com os mais fracos, nesta Casa, ao 
contrário, há pessoas que são generosas. Conto com a sua 
colaboração. 

O Deputado Zé Maia (em aparte)- Agradeço à Deputada Maria José 
e a cumprimento pela forma correta e coerente com que vem 
desempenhando seus vários mandatos nesta Casa. 

Rapidamente, quero me reportar a essa breve discussão ideológica 
e partidária que fizemos aqui. Não concordo com a forma com que o 
Deputado Chico Simões apresenta as discussões. Ele, que foi Prefeito 
e já fez profundas modificações na administração, durante o seu 
mandato no Executivo Municipal. fala como se governar fosse algo 
simples, como se o Governador Aécio Neves não houvesse herdado 
um Estado com um déficit de R$2.400.000.000,00 por ano ou como se 
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não tivesse uma dívida de R$5.000.000.000,00 a pagar. 

Da mesma forma, temos a plena convicção de que o Presidente Lula 
não enviou, com gosto, uma proposição ao Congresso Nacional 
taxando os inativos. É uma imposição originada pelas condições 
orçamentárias que vivemos. Portanto, não é possível que o povo 
mineiro entenda as questões de forma tão simples e acredite que o 
Governo está tomando decisões para prejudicá-lo. Não acredito que 
algum político deste País pense em tomar decisões unicamente para 
punir o povo. Aliás , somos eleitos para protegê-lo, evidentemente. 
dentro do necessário. 

Concordo com que o Presidente Lula esteja bem intencionado, com 
vontade de acertar, embora os indicadores mostrem que o superávit 
primário está maior que o do Governo Fernando Henrique e que a 
taxa de desemprego tem crescido, pois isso é fruto da conjuntura 
econômica, e não expressão da vontade do Presidente da República. 

Ouso discordar da experiência de V. Exa. porque acredito que o PT 
esteja querendo acertar, embora seja muito difícil. O Presidente 
Fernando Henrique assentou mais de 300.000 famílias. Não podemos 
aceitar que o ex-Presidente e que o PSDB tenham causado estrago 
neste País. Houve grandes avanços. Tivemos dificuldades, deixamos 
de resolver alguns problemas, mas combatemos com eficiência a 
inflação, que protegeu o salário de funcionários públicos e não 
públicos. 

O Ministro Paulo Renato desenvolveu um excelente trabalho frente à 
área de educação. O Ministro José Serra foi considerado um dos 
maiores ministros da saúde de todo o mundo, devido especialmente 
ao programa de combate à AIDS. Avançamos muito. 

Um País em desenvolvimento, que enfrenta barreiras de proteção a 
produtos agrícolas na Europa e nos Estados Unidos, tem grandes 
dificuldades. E os erros que cometemos não aconteceram por má-fé 
nem por parte do PSDB nem por parte do Presidente Fernando 
Henrique. Não é possível que possamos conceber que um governante 
queira punir o povo. 

Há muitas questões de crises internacionais que afetam as questões 
internas do País, dificuldades normais dos países em 
desenvolvimento. O Governador Aécio Neves, que tem tradição e é 
um dos políticos mais respeitados no País e no mundo, está querendo 
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acertar, embora tenha herdado um Estado com bastante 
dificuldade. Mas tenho certeza de que ao final desses quatro anos 
poderemos olhar para trás e ver que melhoramos em muitas coisas, 
embora saibamos que não seja fácil conviver com o déficit de nosso 
Estado. Por certo, algumas medidas difíceis terão de ser adotadas, da 
mesma forma que o PT tem adotado medidas difíceis, como a taxação 
dos inativos, que o próprio PT condenou há tanto tempo. E não o fez 
para punir o povo. 

Não é possível imaginar que o Presidente Lula e o PT, que têm uma 
história bonita de lutas e de conquistas por este País, queiram taxar 
os inativos apenas para punir o povo, conforme o Deputado Chico 
Simões alega, como se o Governador Aécio Neves estivesse tomando 
medidas apenas para punir o povo. 

Não é da vontade dele, assim como não é da vontade de nenhum 
político. São as dificuldades normais de um País em desenvolvimento. 
Não podemos colocar essa discussão de forma tão simples, 
imaginando que o povo vai engoli-la. Precisamos partir para 
discussões de alto nível, a fim de enfrentar nossos graves problemas. 
Sabemos dos juros que o País paga, colocando o Brasil em 
dificuldades. 

Evidentemente, a culpa não é do funcionário público, mas dos erros 
cometidos ao longo da história. Atualmente, 75% da folha do Estado 
de Minas Gerais estão comprometidos com o pagamento de 
funcionários públicos, o que é horrível para o Estado e muito pior para 
o funcionário, que passa enorme dificuldade e que poderia ser mais 
valorizado se tivéssemos tido mais responsabilidade no passado. 

No tocante aos juros, se 1 O% do que se paga de juros fosse 
investidos no País, a população teria muitos benefícios. Sabemos que 
o PT tentará fazê-lo , mas encontrará dificuldades. 

Discutiremos o veto no momento apropriado, porque hoje 
certamente não haverá votação. Mas quero que essa discussão se dê 
em alto nível. Não podemos apenas xingar o Governador e o 
Presidente da República, como se estivessem adotando medidas com 
o intuito de punir o povo. Isso não é verdade. Temos de discutir com 
grandeza os graves problemas que afligem nosso País e nosso 
Estado, e não pensando nas próximas eleições, como se está 
querendo ensaiar . 
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A Deputada Maria José Haueisen - Obrigada, Deputado Zé Maia. 
Quero louvar a maneira elegante e distinta com que contesta e 
defende seu ponto de vista. O ponto de vista de cada um de nós 
reflete o ponto em que nos encontramos para ter esse ângulo de 
visão. Poderemos ficar aqui, durante toda a noite, nessa polêmica, 
fugindo desse veto. Porém, sabemos que a taxação dos inativos foi a 
única maneira de trazer a universalidade da aposentadoria para todos 
os brasileiros. Para tanto, o Governo contou com o apoio de todos os 
Governadores, pois querem também resolver esse problema em seus 
Estados. Democracia é processo de alto risco. Às vezes, as pessoas 
se agitam, extrapolam. Não somos maniqueístas. Não acho que 
somos um poço de razão, de verdade, e que o mal está só nos outros. 
Como V. Exa. disse, há erros e acertos de um e de outro lado. Sem 
dúvida, neste Governo, temos mais acertos do que o que se considera 
como erro. Na verdade, são dificuldades de Governo. 

Questão de Ordem 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, verificando, de 

plano, a falta de quórum, requeiro o encerramento da reunião. 
Encerramento 

O Sr. Presidente- A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de 
amanhã, dia 1 O, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 
horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião . 

.. - Sem revisão do orador. 

ATA DA 48a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 10/9/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres, Rêmolo Aloise e Adelmo 

Carneiro Leão 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - Registro de 

presença - 2a Parte (Ordem do Dia): Questão de ordem - Discussão e 
Votação de Proposições: Prosseguimento da discussão, em turno 
único, do Veto Total à Proposição de Lei no 15.577; discurso da 
Deputada Maria Tereza Lara- Questão de ordem- Encerramento. 
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- Comparecem os Deputados: 
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Mauri Torres- Rêmolo Aloise- Adelmo Carneiro Leão- Dilzon Melo-
Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Alberto Bejani - Alberto Pinto 
Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Antônio Genaro 
- Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Ermano 
Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - lvair Nogueira -
Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Milton - Laudelino 
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza 
Lara - Marília Campos - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto 
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo 
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton 
Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Às 9h15min, a lista de 

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

1a Parte 
Ata 

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, 

do ex-Deputado Márcio Kangussu, Presidente da Companhia de 
Distritos Industriais. 

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

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

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, neste momento 
vamos fazer a apreciação de um veto, mas há seis reuniões de 
comissão marcadas para a parte da manhã. Queria verificar se há 
possibilidade de suspendermos a reunião, a fim de irmos agora às 
comissões, e depois todos estaríamos aqui para apreciar o veto. 
Parece que hoje haverá eleição de Presidente e Vice-Presidente em 
todas elas, e acredito que sejam reuniões rápidas. 

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece à Deputada Maria José 
Haueisen que o veto ainda está em discussão, não estamos em 
processo de votação. As reuniões poderão funcionar enquanto 
continuamos discutindo o veto. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Prosseguimento da 

discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 
15.577, que veda a inscrição do nome de consumidor de serviço 
público em cadastro de restrição ao crédito. A Comissão Especial 
opina pela rejeição do veto. Em discussão, o veto. Com a palavra, 
para discutir, a Deputada Maria Tereza Lara. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
continuamos a discutir o veto à proposição da Deputada Maria José 
Haueisen. Somos totalmente contra esse veto. A grande maioria das 
famílias mineiras e um número significativo de desempregados não 
têm tido condições de pagar as contas da COPASA e da CEMIG. E, 
além de terem a luz e a água cortadas, ainda ficam com o nome 
registrado, o que as impede de ter crédito no comércio. 

Isso tem de ser modificado. É preciso haver investimentos públicos 
para que as famílias mineiras tenham os serviços essenciais 
garantidos e, em caso de desemprego, não fiquem prejudicadas duas 
vezes, pois, além de terem os serviços cortados, ficam com o nome 
registrado, impedidas de realizar outras compras, inclusive de 
medicamentos, no caso de pessoas com familiares doentes. É um 
problema social gravíssimo. 

Estamos vendo uma notícia no "Diário da Tarde": pobre também é 
gente. São milhares de famílias que agora têm direito a conta 
bancária, pessoas que nunca antes tiveram essa oportunidade. Já são 
500 mil famílias cujos membros agora terão a possibilidade de se 
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sentir gente, com a sua auto-estima aumentada. Poderão pegar um 
empréstimo, nem que seja de R$200,00. Isso vai atender à dona de 
casa, por exemplo, que nunca pôde pegar um empréstimo em seu 
nome. Agora ela mesma terá condições de assumir isso. Ou então 
uma microempresária poderá montar um salão de beleza com 
R$1.000,00 e arcar com os custos. 

Temos visto muitas críticas ao Programa Fome Zero, mas ele não 
consiste simplesmente na distribuição de cestas básicas ou do cartão-
alimentação. A sua função é também dar dignidade às pessoas, como 
na questão do analfabetismo zero. 

Em Guaíba, as mulheres carregavam água de madrugada durante 8 
horas, para depois fazerem a comida para os filhos e maridos. Há 
poucos dias, foi construído um chafariz no centro da cidade, mudando 
toda a estrutura social daquelas famílias. 

São fatos e mais fatos mostrando-nos que a mentalidade do País 
mudou. Para nós, para o projeto democrático popular, obra não é só 
física, não é só construir um viaduto ou asfaltar ruas. A maior obra é a 
construção do ser humano, da cidadania. 

Ontem uma amiga minha, que trabalha há 22 anos na CEF, 
informou-me sobre a mudança de mentalidade e de relacionamento 
nessa instituição. Por isso, cumprimentamos os seus atuais Diretores. 
Segundo ela, no ano passado havia ali um verdadeiro terrorismo de 
cima para baixo, com metas a serem cumpridas, e os funcionários não 
se sentiam participantes do processo de desenvolvimento desse 
Banco tão importante, que correu sério risco de privatização. Hoje o 
superintendente apóia as entidades na defesa contra o trabalho 
escravo, contra atitudes de sindicalistas dentro da empresa e contra 
os incêndios. As relações das gerências, da diretoria mudaram. Todos 
os dias, por meio da Internet, o Presidente da Caixa informa aos 
trabalhadores o que o Banco está fazendo, colocando toda a equipe 
da instituição como co-responsável nesse processo. Achei 
interessante uma funcionária com 22 anos de serviço, com curso 
superior, fazer essas reflexões. Isso muito nos alegra. É o que 
queremos para o Brasil , ou seja, uma verdadeira democracia, não só 
representativa, como também participativa. Uma democracia em que 
cada cidadão, no caso das estatais, dos órgãos públicos, cada 
servidor se sinta também co-responsável pelo órgão e pela 
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elaboração das políticas públicas do País. 

Concedo aparte ao nobre colega Deputado Biel Rocha. Depois 
faremos outras reflexões sobre como fazer esse acompanhamento de 
perto e somar ações para que haja verdadeira transformação de 
mentalidade no nosso País. 

O Deputado Biel Rocha (em aparte) - Cumprimento a Deputada 
Maria Tereza Lara e agradeço o aparte. Ontem, no lançamento desse 
programa pelo Governo Federal , o Presidente disse uma frase muito 
significativa, que tem muito a ver com o que estamos debatendo aqui . 
Segundo ele, um dos únicos patrimônios que o pobre tem neste País 
é o seu nome. 

A Deputada Maria José Haueisen apresentou o projeto que ora 
estamos discutindo em 22 de fevereiro deste ano. Esse projeto proíbe 
que a empresa leve o nome do cidadão que deixou de pagar a conta 
de água, de luz ou de telefone para o SERASA ou o SPC. 

Ontem, quando subiu a esta tribuna, a Deputada Maria José 
Haueisen deixou bem claro que a situação do povo brasileiro, 
principalmente dos mais pobres, é de dificuldade para arcar com as 
despesas de luz e telefone. O projeto é de interesse público, 
principalmente dos mais pobres. 

Esta Casa deu um voto favorável, por unanimidade, ao projeto. A 
Comissão de Justiça considerou-o constitucional, legal, e todas as 
comissões que o analisaram elogiaram a iniciativa da Deputada Maria 
José Haueisen, que foi aplaudida por este Plenário. 

Surpreendentemente, no dia 31 de julho, é publicado no diário oficial 
o veto do Governador. Em suas razões, alega o seguinte: "No nosso 
entendimento, a inscrição do nome de usuários em atraso no 
pagamento da conta referente aos serviços prestados pelas empresas 
em cadastro de restrição ao crédito é um dos instrumentos hoje 
disponíveis para combater a inadimplência". Isso não é argumento 
para vetar. Ou o Governador tem alguma coisa contra o PT, pelo fato 
de o projeto ser de autoria de uma Deputada do partido, ou o 
Governador não gosta de pobre. 

Esse projeto é de interesse do cidadão pobre, que já foi penalizado 
com o corte de sua água, sua luz ou seu telefone. Já há uma 
penalidade imposta. Não precisa sofrer mais a penalidade de ter seu 
nome incluído no SERASA. Temos de preservar o nome do cidadão 
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pobre. 

Aplaudo a iniciativa. Acho que este Plenário também tem de aplaudir 
esse projeto, derrubando o veto do Sr. Governador. Agradeço o 
aparte, Deputada. 

A Deputada Maria Tereza Lara- Deputado Biel , concordo totalmente 
com sua fala. Como eu disse. normalmente as pessoas com menor 
poder aquisitivo têm procurado cumprir seus compromissos, saldar 
suas dívidas com maior seriedade. Se elas não pagam luz e água, 
com certeza é porque não têm condições. Nenhuma família brasileira, 
hoje, tem condição de abrir mão desses bens necessários que são a 
água e a luz. 

Como V. Exa. falou muito bem. já existe uma penalidade imediata, 
que é o corte desse benefício. Quando avançarmos e o País tiver 
condições de subsidiar as contas de água e luz, haveremos de ter 
uma sindicância para saber se aquela família não pagou a luz e a 
água por desemprego temporário ou por um problema grave da 
família inteira, que está sem recursos financeiros. Nesses casos, 
haveria um período de carência, e depois a família voltaria a pagar de 
novo. Mas misturamos no mesmo barco famílias que, por 
desorganização e até por uma certa irresponsabilidade, não pagam 
luz e água e aquelas que realmente não têm condições, que 
gostariam de estar em dia com as taxas, mas são obrigadas a não 
pagá-las por motivo de desemprego ou de um problema sério de 
doença na família. Se ninguém da família está empregado, como vão 
pagar essas taxas, que estão altíssimas? 

Tínhamos de fazer uma diferenciação, um acompanhamento, para 
saber se há - não posso comprovar, precisa haver sindicância -
irresponsabilidade. Se as pessoas têm condições financeiras e não 
pagam as taxas, deveriam ser penalizadas, até por questão educativa. 
Mas tenho visto casos de crianças doentes em que a mãe usa a noite 
inteira velas para cuidar de seu filhinho, com a eletricidade desligada, 
tendo que pegar água emprestada do vizinho, ou fazer um "gato" para 
velar sua criança. Não é caso para fazer melodrama. São fatos que 
vemos e acompanhamos no dia-a-dia. 

A Assembléia Legislativa tem de ver com seriedade essa questão. 
Quem tem recurso tem de pagar para que a sociedade seja 
beneficiada . 
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Inúmeras são as famílias penalizadas na vida: não têm como 

mandar os filhos para as escolas, não conseguem vagas no ensino 
médio e na universidade, não têm material escolar e, muitas vezes, 
nem luz nem água em suas casas. Dessa exclusão social decorrem, 
não raro, a prática da violência, as drogas e o desespero dos pais, 
que recorrem até ao tráfico para manter sua família. 

A Deputada Marília Campos (em aparte)* - V. Exa. disse que não 
quer fazer drama, mas a situação de milhares de brasileiros é 
realmente dramática. 

Não é por negligência que as pessoas deixam de pagar suas contas 
dos serviços básicos e essenciais, mas pela absoluta falta de 
condições financeiras. Além do corte do fornecimento de água e de 
luz, a maior penalidade para um indivíduo é a colocação de seu nome 
no SERASA, porque, para retirá-lo depois, a taxa é bastante alta. 
Possivelmente até acertará suas contas num momento posterior, mas 
não conseguirá retirar seu nome do SERASA tão cedo e, mais 
dramático ainda, ficará sem acesso a créditos e a vários benefícios 
que exigem bom nome no SERASA. 

O projeto da Deputada Maria José Haueisen tem grande significado 
para todos. Seria muito importante que, em nome da inclusão de 
pessoas no direito ao crédito, ao emprego e às demais necessidades 
sociais, os Deputados e as Deputadas desta Casa derrubassem o 
veto, para, assim, acabar com mais essa penalização, com mais essa 
taxa, e oferecer à população os benefícios do excelente projeto da 
Deputada Maria José Haueisen. Muito obrigada. 

A Deputada Maria Tereza Lara* - Agradeço à Deputada Marília 
Campos o aparte. Eu disse que não quero fazer drama, mas é 
verdade que o drama já existe. A situação do País é dramática. 
Famílias e mais famílias são excluídas do direito de ter seu nome 
liberado para assumir compromissos inadiáveis, até mesmo a compra 
de um medicamento. Medicamento que deveria ser oferecido pelo 
SUS e não o é. Em muitos municípios, as famílias têm de recorrer à 
Promotoria e ao Ministério Público para garanti-los. Aposentados com 
salário mínimo gastam, muitas vezes, R$300,00 por mês apenas com 
medicamentos. As Prefeituras, que recebem recursos do Governo 
Federal para complementar o SUS, não priorizam essa questão. 

Temos de divulgar o direito do cidadão aos medicamentos básicos, 
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sobretudo aqueles que são para o resto da vida. É o caso do 
diabetes e da hipertensão, que, em geral, acometem os velhos e 
demandam medicamentos caros. Não tendo conseguido se manter 
pelo SUS e pelo auxílio dos municípios, muitos, como já disse, têm de 
recorrer ao Ministério Público. 

Outro dia, na igreja. em Betim, um padre, na hora da missa, divulgou 
isso para os cidadãos, porque a grande maioria não sabe. É bom 
deixarmos registrado na TV Assembléia que é um direito. O Governo 
Federal repassa o recurso, e as Prefeituras são obrigadas a pagar o 
medicamento, porque é um sistema integrado. Se o cidadão precisa 
do medicamento essencial e não consegue no SUS, pode recorrer ao 
Ministério Público para garantir a aquisição do medicamento. 

No "Diário da Tarde" há a seguinte manchete: "Lula chama bancos 
de agiotas e comemora a criação da conta simplificada. Pobre 
também é gente". São milhares de famílias que têm esse direito. Pode 
parecer uma questão muito simples para nós, que nunca tivemos esse 
problema. Mas, para as pessoas de baixa renda, que, com 50, 60 ou 
70 anos, nunca tiveram oportunidade de ter uma conta bancária, isso, · 
no mínimo, elevará sua auto-estima, fazendo-os sentir-se cidadãos, 
que também têm seus direitos. 

Uma companheira nossa contou que sua mãe, dona de casa, depois 
dos 60 anos, quando recebeu pela primeira vez como aposentada, 
sentou-se com o marido e disse que o ajudaria, mas primeiro 
compraria um vestido novo. Pela primeira vez na vida, pôde comprar 
um vestido novo com seus próprios recursos. Sempre dependeu do 
marido e dos filhos. 

É realmente significativo para a valorização da mulher, sobretudo da 
dona de casa. 

Elogio as companheiras da bancada feminina desta Casa. 
Recentemente, superamos todas as diferenças partidárias e 
estivemos juntas no teatro desta Casa, defendendo o projeto de 
aposentadoria da dona de casa. Acima de qualquer divergência estão 
os direitos, no caso, os direitos da mulher. 

Essa mulher, que trabalhou a vida toda, ajudou os filhos , dando-lhes 
condições para estudar, e o marido, para conseguir não só os 
recursos para a família, mas também para ajudar a economia do País, 
tem de ter seus direitos garantidos. E a essa mulher também será 
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dado o direito de ter uma conta bancária em seu nome, mesmo 
que não tenha recursos, para que tenha o prazer de tomar decisões e 
fazer suas compras, mesmo que sejam coisas pequenas, mas muito 
simbólicas. 

Nosso Líder, Deputado Rogério Correia, lembra que já são 500 mil 
pessoas. Ontem o Lula apresentou a senhora cuja conta foi a de no 
500.000, em pouquíssimo tempo. É um grande avanço na construção 
da cidadania. 

E ainda há quem tenha coragem de dizer que o "Fome Zero" é 
assistencialista. Recentemente, nosso companheiro Padre João 
esteve conosco em Betim, onde relatou os fatos. O CONSEA, 
juntamente com o "Fome Zero", tem obtido grande avanço, sob o 
aspecto de construção da cidadania, que será a maior obra do 
Governo. Por mais que haja obras na área da saúde e da educação, a 
maior delas será a da construção da cidadania. Temos de estar todos 
juntos. Nossa bancada feminina teve realmente esse espírito coletivo 
e pudemos, juntas, defender os direitos da mulher. 

Gostaria de me reportar a um outro assunto relativo ao Governo 
Estadual e à Secretaria da Educação. Estivemos recentemente na 
Secretaria da Educação, com quatro Deputados do PT e nove do PFL, 
para discutir a colocação de pessoas não habilitadas nas escolas 
públicas estaduais para lecionar e a demissão de professores 
habilitados. Nesse dia a própria Secretaria liberou uma instrução 
voltando atrás pelas decisões tomadas. Essa instrução foi positiva, e 
nós a elogiamos porque nossa instrução é positiva. 

Não queremos o "quanto-pior-melhor", queremos contribuir com a 
educação do povo mineiro. Infelizmente, vários companheiros fizeram 
a denúncia de que a situação não foi resolvida totalmente. É preciso 
que isso seja resolvido definitivamente. Não é colocando pessoas sem 
habilitação que vamos contribuir para a economia de Minas. Se 
colocarmos essas pessoas, vamos ter uma educação de péssima 
qualidade. A educação não pode ser vista como gasto, e sim como 
investimento. Todos os países que saíram de crises investiram em 
educação. Temos o exemplo do Japão pós-guerra, que investiu 52% 
do PIB na educação. Falamos e falamos, mas ainda não acreditamos 
que a educação seja investimento em nosso Estado. Se investirmos 
na educação, teremos um País avançado, com a economia aquecida. 
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Ontem, obtive uma informação que me deixou muito preocupada: 

fui informada de que não haverá pagamento pela reposição das aulas 
que não foram dadas durante a paralisação, que os professores terão 
que repor essas aulas nas férias. Quero pedir o apoio dos colegas 
governistas que têm as suas bases na comunicação para que isso 
não aconteça, caso contrário haverá um prejuízo incalculável. É uma 
questão de compromisso. Se os alunos não terminarem a carga 
horária, não concluirão a série e não terão certificado. Que clima de 
relacionamento na escola propiciará uma educação de qualidade? 
Nunca vi isso em lugar nenhum, nem no momento de maior crise, 
quando fui Diretora de escola, no Governo Newton Cardoso. 
Ficávamos na escola de manhã, de tarde e de noite. As aulas sempre 
foram repostas. 

Não acredito nem quero acreditar que isso seja verdade neste 
Estado. Como em outras vezes, tenho dito que eles são profissionais 
de carreira, profissionais com ampla experiência e nossos colegas de 
categoria. Não acredito que eles aceitem uma proposta desse tipo 
nem que realmente implantarão isso no Estado. Seria um caos 
completo, porque os alunos serão os maiores prejudicados. Gostaria, 
aliás, que a Secretaria da Educação nos desse uma resposta. 
Apresentarei , com o companheiro Weliton Prado e com toda a nossa 
bancada, na Comissão de Educação, um requerimento solicitando 
explicações sobre a questão do não-pagamento da reposição das 
aulas dos dias parados. Não se concebe isso, ou seja, a economia em 
cima do prejuízo do servidor público e, mais ainda, de milhares de 
jovens e crianças deste Estado. Isso não trará, de forma alguma, 
progresso nem melhoria a este Estado. Haverá grande prejuízo para 
os jovens, para os servidores e para as políticas públicas da 
educação. 

Por isso, faço um apelo a esta Casa para que não só a Oposição, 
mas toda a Assembléia Legislativa some esforços. Se for preciso, 
voltaremos à Secretaria da Educação para solicitar que essa medida 
seja repensada. Se temos de economizar, que nos sentemos juntos e 
vejamos onde a economia será feita. Esta não pode ser feita, mais 
uma vez, naqueles que são os mais sacrificados. 

Registro essas questões e também gostaria de dizer ao servidor 
público, aos detentores de função pública, aos Diretores de escola, 
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aos profissionais e aos funcionários desta Casa que têm feito 
reivindicações que temos compromissos, estamos com vocês na 
derrubada dos vetos. É preciso que tenhamos também os votos dos 
governistas para os 39 votos necessários. Continuem firmes, 
mobilizados, porque vários Deputados governistas, nesta tribuna, 
manifestaram o seu compromisso para derrubar o veto. Então, 
contamos com eles. Houve um acordo com as categorias, com esses 
servidores para que fosse incluído no projeto o direito dos detentores 
de função pública e dos Diretores; não foi simplesmente questão de 
um voto da Oposição. Os acordos devem ser cumpridos, a não ser 
que haja motivo gravíssimo para se mudar a situação, e isso não 
existe. Mesmo assim, deveria haver uma renegociação. 
Principalmente acordos entre políticos devem ser cumpridos porque 
as pessoas devem ser respeitadas e devemos dar a nossa 
contribuição. 

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Muito obrigado pelo 
aparte, Deputada Maria Tereza Lara. Aproveito os poucos minutos 
que tenho, pois devo ir para a Comissão, para retornar à Proposta de 
Lei n° 15.577, da Deputado Maria José Haueisen, que recebeu o veto 
do Governador. O projeto proíbe que aquelas pessoas que, por um 
motivo ou por outro, não conseguiram pagar as contas de água e de 
luz não tenham os seus nomes levados para o SPC, o SERASA ou 
qualquer dessas entidades que dificultam muito a vida do cidadão, 
uma vez que lhe é cortado todo o crédito. Realmente, está na hora de 
repensarmos esse veto, mas não de uma maneira ideológica ou 
partidária. 

Quem deixa de pagar água e luz são pessoas que estão 
atravessando extrema dificuldade: ou pagam água e luz ou colocam 
comida em casa. Hoje, estamos com um desemprego violento, baixos 
salários, e as pessoas já estão penalizadas. É bom que quem estiver 
nos assistindo entenda que esses consumidores já foram penalizados 
ao terem água e luz cortadas. Hoje, é humanamente impossível viver 
sem água e sem luz. 

Além de estar sem água e luz, ter o nome levado para o SPC e 
outras entidades que impedem o crédito da pessoa é algo que não 
pode acontecer, principalmente num momento em que o Governo 
Federal está abrindo o microcrédito. Imaginem o que farão essas 
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pessoas que precisam de crédito, tais como um pequeno 
empresário ou um camelô, que querem se firmar para tratar de suas 
famílias , quando forem ao Banco e não puderem contrair um 
empréstimo porque não pagaram a luz e a água. Temos que repensar 
isso. 

Quero que a base do Governo raciocine sobre isso de maneira 
responsável. Quando estamos buscando alternativas para superar a 
situação de desemprego e de dificuldade por que passa o povo 
brasileiro, justamente por meio do microcrédito a juros mais baixos, 
para que a pessoa possa criar uma maneira de sobreviver neste 
Brasil , o que está difícil, vem o Governo do Estado e veta um pr-ojeto 
desse alcance social. 

E o mais grave, Presidente Rêmolo Aloise, é que a água e a luz têm 
taxa mínima, não são cobradas pelo consumo real. Imaginem, numa 
cidade do interior, uma pessoa humilde, uma família que passa 
dificuldades, que comprou seu barraco e tem que fechá-lo para 
procurar emprego em outras cidades maiores, como São Paulo e Rio 
de Janeiro, achando que lá as coisas serão melhores. Fecham suas 
casas e não consomem água nem luz, mas não pagaram a taxa 
mínima e serão penalizados por algo que não usaram. Temos que 
repensar isso. 

Líder Alberto Pinto Coelho, representante da Mesa, nosso Vice-
Presidente Rêmolo Aloise e tantos outros, precisamos, mais do que 
nunca, fazer valer esse poder. Quando fomos eleitos, tenho certeza, 
ninguém disse que obedeceria ao Governador de maneira irrestrita. 
Se o Governador enviar propostas corretas para o Estado e para o 
povo mineiro, nós, do PT, votaremos a favor, sem nenhum 
constrangimento. Se fizer um veto sério, que melhore a vida do povo 
mineiro e as condições do Estado, com certeza votaremos a favor. 
Mas esse veto não. Temos que raciocinar e nos colocar na posição de 
legislador, de alguém que foi votado para promover o bem comum, e 
não podemos, de maneira nenhuma, aprovar esse veto, que, para 
mim, é uma truculência muito grande contra as pessoas que mais 
precisam de ações políticas que lhes dêem dignidade. 

Deputada Maria Tereza Lara. agradeço o aparte. Termino minha fala 
chamando todos os Deputados desta Assembléia para derrubar esse 
veto, o que significa votar a favor da dignidade dos mais humildes e 
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mais pobres, dar condições a essas pessoas que estão numa 
situação difícil , que não conseguem pagar a água e a luz, de, pelo 
menos, terem acesso ao microcrédito, criado pelo Governo Lula para 
que tenham o mínimo de recursos para reconstruírem sua vida. 
Vamos votar contra esse veto e. daqui a pouco, discutiremos outros 
projetos e acabaremos com essa taxa mínima de água e luz. Temos 
de cobrar pelo consumo real. Se esse veto não for derrubado, 
corremos o risco de alguém ser penalizado sem sequer ter tido direito 
de usar água e luz. Parabéns, Deputada Maria Tereza Lara. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Agradeço ao Deputado Chico 
Simões o aparte. 

Além das dificuldades encontradas para retirar seu nome do SPC ou 
do SERASA, têm de pagar a taxa de religação. Lula diz que pobre tem 
ojeriza de calote. Quem dá calote nos Bancos são os que têm 
recursos, pois os pobres tudo fazem para manter seus nomes limpos. 
É o orgulho do nome, passado de pai para filho, na certeza de que o 
nome é a única riqueza que possuem. E até isso o pobre pode perder 
por deixar de pagar luz e água, dada a impossibilidade de saldar 
esses compromissos. Além do desemprego, do subemprego, as taxas 
de luz e água tornam-se mais um peso para o trabalhador brasileiro. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Parabenizo V. Exa. por 
suas palavras. Estamos tentando fazer com que os projetos venham à 
votação, mas, para tanto, necessitamos de quórum. Porém, a base do 
Governo parece interessada em manter os vetos do Governador e, 
portanto, seus Deputados não se fazem presentes nesta Casa, 
impedindo a votação. Necessitamos de 39 votos contrários ao veto do 
Governador para derrubá-lo. Isso vale tanto para o projeto da 
Deputada Maria José Haueisen quanto para os vetos opostos aos 
projetos que tratam do funcionalismo público, em especial do 
apostilamento para a função pública e para as Diretoras de escolas. 
Parabenizo-a por nos ajudar na tentativa de conscientizar a base do 
Governo a fazer um acordo que satisfaça tanto o público, que não 
deseja ter seu nome no SERASA, quanto o funcionário público, que 
não pode ficar prejudicado pelos vetos do Governador Aécio Neves, 
que, desde o início de seu Governo, com sua política de enxugamento 
da máquina pública, prejudica o serviço público, sucateando-o, assim 
como prejudica o servidor público. 
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Quanto ao projeto da Deputada Maria José Haueisen, que diz 

respeito à energia elétrica, a que o Governador, insensivelmente, 
opõe seu veto, todos os jornais falam da tentativa de acordo entre o 
BNDES e a empresa multinacional AES, que fez um grande negócio 
no Governo passado, que foi a compra da ELETROPAULO com 
dinheiro público. Foi um processo de privatização em que o BNDES, 
que trabalha com fomento , dinheiro de impostos, dinheiro público, fez 
um acordo emprestando a uma empresa multinacional o dinheiro para 
que comprasse a ELETROPAULO. 

O prejuízo para o BNDES decorrente desse empréstimo atualmente 
está na faixa de US$1 .200.000.000,00, pois a multinacional que 
recebeu o dinheiro - em dólares, ressalto - para comprar a 
ELETROPAULO simplesmente vem "dando o cano", não paga o 
BNDES; o que gera portanto, prejuízo para o erário público. 

Em Minas Gerais, fizeram acordo semelhante: a AES, a Southern e 
um consórcio de empresas multinacionais também receberam do 
BNDES cerca de US$1 .000.000.000,00- e hoje estão com uma dívida 
de aproximadamente US$700.000.000,00 - para entrar no sistema de 
privatização, mas também deram o calote no BNDES. Só aí são 
quase US$2.000.000.000,00 de prejuízo para o BNDES. Enquanto 
isso, o Governo pune, com esse veto, aquele que não conseguiu 
pagar sua conta de água ou luz, negando-lhe a possibilidade de seu 
nome continuar limpo e não ir para o SERASA e o SPC. Realmente, o 
tratamento é completamente desigual. 

Tenho para mim que quem fez esse tipo de acordo no passado 
deveria estar é na cadeia; e não com o nome no SE RASA ou no SPC. 
Esses, que deram US$2.000.000.000,00 de prejuízo para o Estado, 
deveriam estar na cadeia. Agora, o BNDES é obrigado a tentar algum 
acordo para que o prejuízo seja menor. Era necessário fazer o 
levantamento - e a CPI o fez - do processo de privatização em São 
Paulo e da venda de 1/3 das ações da CEMIG em Minas, durante o 
Governo Fernando Henrique, com prejuízo para o BNDES. Foram até 
levantados os nomes dos responsáveis. Portanto, era necessário que 
o Ministério Público tivesse o cuidado de examinar quem teve culpa 
no cartório para fazer um processo de privatização como esse: pegar 
dinheiro público e emprestar para uma multinacional comprar na 
privatização ... Imagino o que não correu por fora nesse processo. Do 
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que foi emprestado, há hoje mais de US$2.000.000.000,00 em 
dividas. Tenho para mim que os responsáveis por isso deveriam estar 
na cadeia, junto com Fernando Beira-Mar, porque é provável que 
tenham dado ao País mais prejuízo do que ele. E estão soltos. 
Garanto-lhes que seus nomes não estão nem no SERASA nem no 
SPC. Pelo contrário , devem estar ricos, com contas na Suíça, nas 
ilhas Bahamas, nas ilhas Cayman, onde fazem seu paraíso fiscal. 
Continuam soltos, ricos , felizes e com o nome limpo, mesmo com toda 
a sujeira que fizeram para o nosso País. 

Esse é mais um motivo pelo qual não podemos concordar com o 
veto oposto ao projeto da Deputada Maria José Haueisen. Parabenizo 
V. Exa. por abordar o assunto, mas não poderia deixar de fazer essa 
comparação. Agora o BNDES está tentando recuperar-se do prejufzo, 
tentando fazer um acordo para que o prejuízo seja menor. E ainda 
ouço alguns críticos partidários do Governo anterior dizendo que o 
acordo que está sendo feito agora pelo BNDES é ruim! O de agora é 
que é ruim!? A culpa é do BNDES de agora, que está buscando ter 
um prejuízo menor do que o que está tendo!? O acordo seria a 
montagem de uma empresa em que o BNDES teria 50°o das ações, 
no valor de US$600.000.000,00. Dos outros US$600.000.000,00, 
US$60.000.000,00 seriam pagos à vista; para os US$540.000.000,00 
restantes, a dívida seria alongada, para diminuir o prejuízo. Vejam que 
estou falando só da ELETROPAULO; da CEMIG falarei daqui a 
pouco. E há alguns analistas do Governo passado dizendo que o 
acordo é ruim! Ora, acordo ruim é o empréstimo que fizeram a essa 
multinacional para que ela se tornasse dona da ELETROPAULO, em 
uma negociata feita em processo de privatização que acabou em 
"apagão". Fico surpreso ao ver que ainda queiram comentar essa 
situação. Só falta o Senador Eduardo Azeredo entrar também nesse 
assunto. Aí realmente teremos de colocar os pingos nos "is" e instituir 
uma CPI, porque o que foi feito na CEMIG foi algo semelhante. 
Portanto, à época, foi feita uma negociata. Hoje, a Bancada do PT, o 
PCdoB e o Sindicato dos Eletricitários apresentamos uma 
representação em que solicitamos ao Ministério Público Federal, à 
Procuradoria da República, que dêem entrada a uma ação popular 
para impedir que os dividendos da CEMIG passem às mãos dessa 
empresa que tem sede nas Ilhas Cayman - a Southern - e de outras 
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do consórcio, que vêm lucrando com isso. Tomara que sejamos 
vitoriosos. Estou confiante em que o Ministério Público Federal dará 
entrada a essa ação. 

Assim, os dividendos serão recolhidos numa conta, em juízo, para a 
remessa ao BNDES, diminuindo a margem de déficit decorrente de 
negociata feita num texto das ações da CEMIG que, nessa ocasião -
justiça seja feita - o Governador Itamar Franco conseguiu barrar, por 
meio de ação judicial , que não permitiu aos sócios minoritários terem 
o comando das ações da CEMIG, como tinham no contrato feito pelo 
ex-Governador Eduardo Azeredo. 

A diferença de tratamento é enorme. Os que se enriqueceram num 
processo fraudulento continuam com as contas nas ilhas Cayman, em 
paraísos fiscais, e não têm seus nomes no SPC nem na SERASA. 
Mas os pobres, que não têm condições de pagar conta de água e luz, 
com o veto do Governador Aécio Neves, ficam sob o risco de terem 
seus nomes nessas entidades. 

Gostaria que o Governador Aécio Neves tivesse o mesmo rigor com 
os que fizeram a negociata na época do Governo Fernando Henrique, 
Governo esse que sempre apoiou, como também apoiou o do Sr. 
Eduardo Azeredo. Que ele tenha o mesmo rigor de apurar os 
responsáveis pela negociata que trouxe prejuízo ao BNDES. O 
BNDES está tentando recuperar o prejuízo. Essa é a realidade. 

Deputada Jõ Moraes, nós, da bancada, que defendemos a idéia do 
socialismo e do Estado social , colocamos uma cláusula dizendo que, 
se a ( ... ) vier, no futuro , a "dar novamente o cano", todas as ações 
serão reintegradas no BNDES, e novamente teremos uma empresa 
estatal. Não que estivesse em nosso programa reestatizar o sistema 
elétrico, mas, pelo fato de o sistema de privatização ter sido tão 
fraudulento e prejudicial ao Estado brasileiro, vimos-nos na obrigação 
de colocar cláusula de reestatização do setor energético. Mesmo 
assim, os tucanos motivaram críticas ao Banco acusado de reestatizar 
energia e, agora, culpam o Governo Lula de também querer 
reestatizá-la. 

O processo de privatização demonstrou todo o estilo de falcatrua 
que comandou o Brasil. Felizmente, estamos livres disso. Agora existe 
um Governo preocupado em transformar o Brasil em uma nação, com 
postura digna de discussão, inclusive, independente do capital 
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financeiro do imperialismo norte-americano, e que discutirá, de 
igual para igual, na Organização Mundial do Comércio, liderando os 
países em desenvolvimento para que não sucumbam aos mais ricos. 
Enfim, com postura internacional de independência, para que haja 
dignidade e melhor distribuição de renda. 

Não podemos esquecer a privatização por via de falcatrua feita no 
passado. Quem fez isso deveria estar pagando não com o nome no 
SERASA ou no SPC, mas ao lado do Fernandinho Beira-Mar, numa 
prisão de segurança máxima, para que não repetisse o ato, 
prejudicando o povo brasileiro. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Cumprimento o nosso Líder, 
Deputado Rogério Correia, pela propriedade da fala. Felizmente, 
como disse V. Exa., passamos do período das privatizações, do 
grande entreguismo das riquezas brasileiras ao estrangeiro, às 
multinacionais, de maneira, muitas vezes, fraudulentas. São fatos que, 
felizmente , estão no passado, e esperamos que nunca mais ocorram. 

Quero cumprimentar a nossa companheira Maria José Haueisen por 
esse projeto que está priorizando a maioria da população do nosso 
Estado, que está realmente excluída. Uma família sem condições de 
pagar água e luz de fato está excluída dos bens necessários à sua 
sobrevivência e a uma melhor qualidade de vida. 

Essa bandeira não tem de ser só nossa, mas de toda a Casa. 
Concebe-se um microcrédito e a possibilidade de que as pessoas 
possam contrair empréstimo até para pagar as suas contas, se 
necessário, mas fecham-se-lhes as portas e inviabiliza-se tudo isso. O 
que a sociedade mineira ganhará com isso? O cidadão fica sem luz e 
água, a família sem condições de ter o mínimo para sobrevivência. 
Hoje não se aceita mais que uma família não tenha luz e água em 
casa, que é o básico para a sua qualidade de vida, para o estudo e 
trabalho dos filhos. E isso é impedido, em vez de ser facilitado com a 
existência de qualquer recurso ou com uma ajuda até para o problema 
do desemprego e para que saiam dessa situação. Desculpem a 
expressão, mas estamos afundando mais essas famílias, que já estão 
impedidas de ter o mínimo de seus direitos. 

Não se entende uma coisa dessa. A única explicação para isso é a 
avaliação da equipe do Governo de que, se é um projeto de Deputado 
da Oposição, não pode ser aprovado. Acho que é a única explicação 
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que pode ser dada para um veto a um projeto como esse, não há 
outra razão plausível. 
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Vários Deputados governistas são sensíveis à questão social, e 
espero que ajudem o Governo a refletir e a mudar esse quadro, até 
mesmo com o próprio voto a favor da derrubada desse veto, para 
fazermos justiça ao povo mineiro, sobretudo às donas de casa, que 
são as que mais sofrem sem luz e água dentro de casa. É difícil para 
uma mãe ver que o filho não pode fazer a sua higiene e se alimentar 
para ir à escola. Como vamos garantir educação de qualidade para 
todos se as crianças não têm luz nem água em casa? Como terão 
condições de estudar, de tomar um banho para ir à escola? 

Uma situação dessa é inconcebível. Acho que faltou um estudo 
profundo do tema para se ter coragem de vetar um projeto como esse. 

O Deputado Padre João (em aparte) - Agradeço e parabenizo V. 
Exa. pela clareza de argumentação para sensibilizar os nossos 
colegas a derrubarem esse veto. Parabenizo também a Deputada 
Maria José Haueisen pela sensibilidade e sintonia com o Governo 
Federal, que vem buscando resgatar a dignidade da pessoa humana e 
ajudá-la a superar todo tipo de humilhação, ao implantar programas 
com o intuito de promover o ser humano. Por exemplo, a superação 
da humilhação da cesta básica com a implantação do cartão que 
permite que o cidadão entre num supermercado e faça ali a sua 
compra, escolha os itens necessários ao seu consumo e a uma vida 
digna. Assim também acontece com o microcrédito, já lançado aqu i. 

Ficamos surpresos ao ver o veto total a essa proposição de lei e 
somos levados a repensar até a existência tanto da COPASA quanto 
da CEMIG. A serviço de quem estão no nosso Estado? Sou 
testemunha da ação da CEMIG quando forma consórcio com a Vale 
do Rio Doce, em Aimorés e Resplendor, para a construção de 
hidrelétricas, e constrói casas sociais de 26m2

. 

Ou seja, é como se estivesse extorquindo o pobre. Mas para 
enriquecer quem? Não sei se seria para depois financiar campanha de 
políticos. 

Surpreende-me também a posição da COPASA. Em alguns 
municípios, se o cidadão consumiu R$60,00 de água, ela cobra mais 
R$60,00 de taxa de esgoto, ou seja 100%. E o esgoto não é tratado. 
Até hoje não compreendo os critérios da COPASA. Por que esse valor 
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altíssimo. quando em outros municípios cobra 60%, 70%? Isso nos 
leva a repensar e aprofundar outras questões. Além da humilhação 
que sofre a pessoa, a famíl ia, ficando sem o serviço de água, de 
telefone, de energia elétrica - há lugares em que a humilhação é maior 
porque retiram o hidrômetro, o relógio- , ainda têm o crédito cancelado 
no comércio. 

Parabenizo a grande companheira Deputada Maria José Haueisen. 
Apelo a todos os companheiros para que derrubem esse veto. Aí, 
mostraremos que esta Casa está, de fato , a serviço dos menos 
favorecidos. Obrigado pelo aparte, Deputada Maria Tereza Lara. 

Questão de Ordem 
A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Deputado Adelmo 

Carneiro Leão, solicito o encerramento, de plano, da reunião, pois 
temos de participar de algumas comissões, como a de Direitos 
Humanos e a de Educação, e não há quórum para a votação desses 
vetos. 

Encerramento 
O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - A Presidência 

verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos 
trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já 
publicada, e para a reunião extraordinária também de hoje, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

* -Sem revisão do orador. 

ATA DA 49a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 10/9/2003 
Presidência do Deputado Mauri Torres 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2 a Parte 
(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: 
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Total à 
Proposição de Lei n° 15.577; discurso do Deputado Rogério Correia -
Questão de ordem - Encerramento. 

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

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

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

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

1 a Parte 
Ata 

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

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

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

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do 

Veto Total à Proposição de Lei n° 15.577, que veda a inscrição do 
nome de consumidor de serviço público em cadastro de restrição ao 
crédito. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em 
discussão, o veto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Rogério 
Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados e 
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Deputadas, conforme anunciado, estamos nos esforçando para 
buscar a apreciação dos cinco vetos que estão bloqueando a pauta, 
porque já estão na faixa constitucional. Para fazer a votação, 
defendemos um acordo com o Governo em torno dos vetos. Nós, do 
PT e do PCdoB, não concordamos com os vetos feitos pelo 
Governador Aécio Neves aos diversos projetos votados nesta Casa no 
semestre passado, em especial aqueles vetos oriundos dos projetos 
da reforma administrativa, que no nosso entender dizem respeito a 
acordos firmados com o funcionalismo público, notadamente a 
questão do apostilamento dos detentores de função pública, que 
correm o risco de perder até 1/3 de seu salário. 

Infelizmente, houve um veto do Governador Aécio Neves em torno 
desse item da reforma administrativa, o que tem nos feito discutir 
seguidamente, visando a um acordo com a base do Governo, que 
votou favoravelmente à solicitação dos detentores de função pública, 
que são milhares, de toda a parte do Estado, e de diversos órgãos. No 
nosso entender, o Governo opôs o veto sem uma justificativa 
plausível. Estamos buscando um acordo para ver se o Governo volta 
atrás e se a base do Governo derruba esse veto conosco, já que ela 
própria fez questão de aprovar o projeto. Na época, recebeu muitos 
aplausos dos detentores de função pública, que lotaram a galeria, 
escutaram os discursos dos Líderes partidários da Oposição e da 
Situação, aplaudiram-nos, mas agora não estamos vendo nenhuma 
sinalização real de que vá derrubar esse veto. 

Gostaria de fazer uma comunicação aos funcionários públicos que 
nos assistem pela TV Assembléia e que acompanham a votação 
desde o instante em que esse veto chegou à Casa, desde que 
iniciamos a discussão na tribuna. 

Acordamos, com o Presidente da Assembléia e com a Liderança de 
Governo, fazer a votação dos vetos referentes às questões da reforma 
administrativa, em especial dos detentores de função pública e dos 
Diretores de escolas, na quarta-feira, à tarde. Dessa forma, embora 
seja secreta, os funcionários poderão acompanhar e convencer os 
Deputados a aprovarem os vetos. 

Amanhã, provavelmente na parte da manhã, serão completadas seis 
reunroes consecutivas em que os vetos estão na pauta. Após a 6a 
reunião, o veto automaticamente entra em votação, tornando-se 
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menor a possibilidade de obstrução. Poderemos votar outros vetos 
antes. 

Peço atenção especial ao Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto 
Coelho, para o projeto de lei da Deputada Maria José Haueisen, que 
visa não permitir que aqueles que não pagam as contas de água e de 
luz tenham seu nome remetido ao SERASA ou ao SPC. O projeto é 
justo. 

O corte de água e luz não deveria ocorrer. Porém, o Governo, a 
CEMIG e a COPASA o fazem. Cortar já é errado, remeter os nomes 
ao SERASA e ao SPC é, no mínimo, maldade. A pessoa que possui 
essas contas cortadas e ainda tem o nome no SERASA e no SPC 
recebe punição em dobro. 

Nunca é demais frisar a diferença de tratamento dado ao pobre que 
não consegue quitar as contas de água e luz e o oferecido àqueles 
que deram "megacalote" no processo de privatização do setor 
energético brasileiro. 

As empresas multinacionais, como a Southem, AES e outras tiveram 
tratamento "vip" para conseguirem a privatização do sistema 
energético brasileiro. Só para a privatização da ELETROPAULO, 
foram quase US$2.000.000.000,00 para a compra da CEMIG, 
podendo ser sócios, com direito a veto e assento na diretoria, apesar 
de terem apenas 1/3 das ações. Foram US$1 .200.000,00, sendo 
US$600.000.000 ou mais financiados pelo BNDES. Essas 
multinacionais pegaram emprestado dinheiro do BNDES para 
participar do processo de privatização. Além disso, não pagaram e 
fizeram "megacalote" na transação proporcionada pelo Governo 
Fernando Henrique, que, agora, vem à tona. 

O processo de privatização do setor energético brasileiro foi 
completamente equivocado. Sem falar do apagão, fruto da falta de 
investimentos da política neoliberal, em que o Estado se absteve de 
investir em áreas estratégicas, e o setor privado, sempre querendo 
grandes lucros, provocou calote no dinheiro público. E os 
responsáveis por isso recebem tratamento "vip". Deveriam estar na 
cadeia. Mas não houve ação. O nome deles não está inscrito no 
cadastro do SERASA. Continuam aplicando seus dinheiros nas Ilhas 
Cayman, nas Bahamas ou em outros paraísos fiscais. 

Essa denúncia deve ser feita para que analisemos o sentido de 
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conceder privilégio aos poderosos. O Governador Aécio Neves faz 
vista grossa a esse processo. Na época, acompanhou de perto as 
negociações, como Deputado influente, apoiador confesso do ex-
Presidente Fernando Henrique Cardoso e Presidente da Câmara dos 
Deputados. Permitiu que o dinheiro brasileiro entrasse nessa 
negociata. E agora, veta um projeto como esse da Deputada Maria 
José Haueisen, que prevê que o pobre coitado em dificuldade para 
pagar sua conta de luz não tenha seu nome inscrito no SERASA ou 
SPC. Tratamentos, portanto, completamente contraditórios. 

Hoje, o BNDES vê-se obrigado a fazer um acordo para tentar evitar 
que o prejuízo decorrente do processo de privatização do sistema 
energético brasileiro continue. Aí, partidários do Governo Fernando 
Henrique fazem críticas à instituição, dizendo que o Banco está 
estatizando o setor elétrico novamente. Ora, o processo de retomada 
das ações acontece porque houve calote no dinheiro público. Fico 
encabulado ao ver que os que propiciaram essa transação têm a 
coragem de fazer críticas como essa. Na verdade, a retomada das 
ações significa autodefesa do Estado quanto ao dinheiro público. 

Sr. Presidente, colegas Deputados, isso é algo que nos deixa 
abismados. Felizmente, o Governo Fernando Henrique Cardoso foi 
varrido do mapa eleitoral brasileiro. Se Deus e o povo quiserem, não 
volta tão cedo, para que o processo de entrega do Brasil ao capital 
especulativo e financeiro, ao imperialismo norte-americano, não se 
perpetue. Felizmente, hoje o Brasil tem Governo para colocar as 
coisas em ordem, retomar a discussão da soberania nacional e 
promover o desenvolvimento, colocando o País nos trilhos do 
crescimento econômico. 

Mais uma vez, denunciamos esse processo podre de negociação. 
Estamos reiterando pedido ao Ministério Público Federal para que, no 
caso de Minas, os lucros e dividendos da CEMIG não sejam 
repartidos com os sócios minoritários da Southern e da AES. 

Que não continuem recebendo dinheiro do lucro da CEMIG, já que 
devem uma fortuna ao BNDES. Como se trata de dinheiro do povo, os 
dividendos deveriam ser diretamente destinados ao BNDES. Não 
podem, portanto, parar nas Ilhas Cayman, para enriquecer capitalistas 
internacionais, especuladores, que se locupletaram do dinheiro 
brasileiro no processo podre de privatização. Impressionante o fato de 
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o Governador Aécio Neves ter a coragem de vetar projeto tão 
simples como o da Deputada Maria José Haueisen e não abrir a boca 
sobre o processo de podridão da privatização, ao qual assistiu e 
apoiou durante o Governo do Fernando Henrique. 

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Ao ouvi-lo tratando do 
projeto da Deputada Maria José Haueisen, vetado injustamente, veio-
me à mente a defesa dos segmentos populares e das pessoas 
carentes. Com muita tristeza, registro a perda do representante e 
defensor do segmento, Vereador Marco Antônio Menezes, cujo 
sepultamento se dará amanhã de manhã. 

O veto, inexplicável, não corresponde aos interesses da população. 
Não se trata de não cortar, de isentar de multa, mas de não cortar o 
que a pessoa tem de mais importante: dignidade e cidadania. Trata-se 
de não passar por situações vexatórias. em razão do remédio da 
criança, da comida e de alguns reais, muitas vezes solicitados a nós, 
Deputados, para completar o valor da conta de luz ou de água. A água 
é sagrada. Será justo não terem água tratada? Infelizmente, essas 
pessoas serão penalizadas. E as grandes empresas transnacionais , 
que prometem mundos e fundos, empregos à revelia, produtos de 
qualidade, que levam bilhões, terrenos e ICMS por intermédio de 
renúncia fiscal? O pacote de vetos prejudica o servidor, a Diretora de 
escola, o detentor de função pública, o humilde que não teve condição 
de pagar a conta de água e de luz. 

Estávamos em Brasília, no evento dos municípios. Os Prefeitos, 
justamente, reivindicam mais verbas. 

Por que o Estado não corta um pouco dessas renúncias fiscais 
indevidas para beneficiar os municípios mineiros? 

Imagina esse município longínquo que assiste hoje à TV 
Assembléia, aquele Prefeito que assiste à TV Assembléia e quer 
recurso para um grupo de geração de renda, para uma política 
agrícola, uma pequena barragem, um pequeno açude ou, às vezes, 
para equipar um posto de saúde. 

Infelizmente o dinheiro vai para as grandes empresas 
transnacionais. Nem sequer temos o direito de ter esse 
acompanhamento. 

Concordo com V. Exa. Hoje, o encontro em Brasília foi muito 
importante. Gostaria que os municípios, em Minas, discutissem essas 
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renúncias. Às vezes os municípios entram na guerra fiscal. 
exprimidos, porque há chantagem das grandes empresas 
transnacionais que querem sugar tudo. Sugar o terreno do município, 
o IPTU do município. Como disse o Deputado Alberto Bejani, até vaga 
em escola pública ou privada, quando a escola privada é de alta 
qualidade, tem de ser paga para filhos de executivos das grandes 
empresas. Formam executivos para irem para outros países. 

Deputado Rogério Correia, quero parabenizá-lo mais uma vez. 
Tenho certeza de que não há governo, não há pressão, não há 
nenhum tipo de negociação nesta Casa que impeça que os 
Deputados votem a favor de o cidadão ter o livre exercício de 
cidadania nos seus contratos. Seria injusto àquele cidadão que deixou 
de pagar uma conta de água de R$3,00, R$5,00. Por causa disso ele 
é inscrito no SERASA e é prejudicado, deixando até de consegui r um 
emprego. 

Registro, Deputado Dalmo, a importante atuação da Assembléia de 
Minas em dois eventos importantes hoje, em Brasília. Os Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva, Adalclever e José Henrique representaram bem 
esta Casa no movimento dos Prefeitos por uma política tributária justa, 
que não é apenas a reforma do Governo Lula. Precisamos rever a 
política tributária do Estado e as renúncias fiscais indevidas. 

Os Deputados Gustavo Valadares e Deputado Mauro Lobo 
representaram a Assembléia Legislativa num evento coordenado pela 
Comissão de Legislação Participativa do Congresso, do Senado e da 
Câmara, para facultar aos eleitores, aos cidadãos e às cidadãs um 
contato mais próximo com a Assembléia, como fizeram os eleitores 
pobres, os eleitores que inspiraram esse projeto de lei da Deputada 
Maria José Haueisen, que terá sua validade conferida pela 
Assembléia. por meio da derrubada unânime desse veto injusto pelo 
conjunto dos Deputados desta Casa. 

Parabéns. Deputado Rogério Correia! Tenho a certeza de que todos 
os Deputados votarão com o povo mineiro nessa causa que é justa, 
uma causa de cidadania. 

O Deputado Rogério Correia - Como o Deputado André Quintão 
anunciou, gostaria de prestar minha homenagem à família do 
Vereador Marco Antônio Menezes, cujo corpo está sendo velado na 
Câmara Municipal. 
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O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Com certeza. 

Antes, dou minhas condolências à família do colega Marco Antônio 
Menezes. Quando entrei na Câmara Municipal em 1988, tive 
oportunidade de ser Vereador ao seu lado. Apesar da doideira e da 
criatividade do Marco Antônio , tivemos uma boa convivência. Mesmo 
sendo cruzeirense, sempre realizou um bom trabalho e trouxe 
esperança de dias melhores para a Câmara Municipal. Tenho várias 
recordações de sua residência e de outras oportunidades, ao lado da 
Sra. Helena, sua esposa. Deixamos nosso pesar por seu falecimento. 
Gostaria que o voto de pesar constasse em ata e acredito que deva 
ser assinado por todos os Deputados, principalmente aqueles ligados 
a Belo Horizonte, que tiveram uma convivência alegre com o Vereador 
Marco Antônio Menezes. 

O PT está obstruindo o veto, e a Situação também o fará. Todos os 
Líderes de partidos que integram a base de Governo estão 
debatendo. Não é só o PT que faz obstrução para tentar ampliar o 
prazo para a derrubada do veto. Desde o início da legislatura, 
acompanhamos as votações, mesmo as do PT. Estou aqui pela minha 
amizade com o Governador Aécio Neves, que me deixou para ajudá-
lo. Entretanto, Deputado Rogério Correia, não dei nenhum voto 
diferente do seu em toda a reforma. 

O voto do Deputado Alencar da Silveira Jr. é o voto do Governador 
Aécio Neves - e tem de ser, pois sou grato. Mas, até então, 
acompanhei os votos de V. Exa. nos últimos seis meses. Não 
acompanhei a liderança do Governo, mas a sua. É uma pena que seu 
partido não tenha acompanhado o PDT na votação da taxação dos 
aposentados. Entendemos que é difícil contrariar o Governo na 
condição de base de apoio. O PDT votou contra as reformas e 
favorável aos aposentados; logo, contra o voto do PT, pois seguimos 
o Presidente Leonel Brizola. Tenho certeza de que chegaremos a um 
denominador comum. Meu voto depende da posição do Governador, 
porque entendo que ele busca o melhor para Minas, como Lula faz 
pelo Brasil. Temos de esquecer os problemas políticos e deixar de 
falar como antigamente, V.Exa. lembra bem. 

Coisa bonita era de autoria do PT, e coisa feia era de autoria de 
outros partidos. Hoje, todos sabemos que dirigir um país como o 
nosso é difícil , independente das mazelas deixadas pelo Governador 
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Itamar Franco, em nível estadual , ou pelo Presidente Fernando 
Henrique, em nível federal. Lula está tentando fazer. Se houvesse 
uma vara de condão, estava tudo resolvido , mas não há. Teremos 
dificuldades com os projetos desta Casa e com os do Governo 
Federal , mas nada melhor que ser governo, sentir governo e votar 
com o governo, como temos acompanhado na Câmara Federal. 

O PT não poderia ter escolhido melhor seu Líder, pela sua 
experiência, sabedoria e trânsito em todos os partidos, sendo uma 
pessoa séria e respeitada. O PT, a Oposição ao Governo Estadual e a 
Situação do Governo Federal , tem, dentro desta Casa, um Líder que 
saiu das bases. A escola que tivemos - a Câmara de Vereadores -
deveria ser a escola de todos os homens públicos. V. Exa. está de 
parabéns! Pode ter certeza de que vai continuar conversando, 
negociando e mostrando seus argumentos para todos os Líderes de 
Governo, para toda a base de Governo e seus liderados. Parabéns 
pela sua conduta e sua moral! Sou suspeito, porque gosto e sou 
amigo de V. Exa. Afinal de contas, começamos juntos. Obrigado. 

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Alencar da 
Silveira. Tenho certeza de que a presença de V. Exa. nesta 
Assembléia evidentemente é por merecimento. O Governador Aécio 
Neves sabia que a presença de V. Exa. aqui seria merecida. V. Exa. 
se encontra na Assembléia Legislativa exatamente por esse 
merecimento e reconhecimento dos eleitores. O Governador Aécio 
Neves certamente não cobrará de V. Exa. nenhum voto que não seja 
de livre arbítrio. Por isso mesmo, não imporia a condição de suplência 
para que V. Exa. tivesse de dar voto forçado. Temos certeza disso. 
Esperamos continuar o processo de diálogo e - quem sabe? -
conseguir que o Governo reveja os vetos que deu aos projetos mais 
importantes que temos discutido. Tomara que possamos votar em 
conjunto. 

Sr. Presidente, parece que a base de Governo ainda não se 
convenceu e, por não ter nenhuma sinalização do Governo sobre 
como agir diante dos vetos, não sabe como proceder. Tirando V. Exa., 
Deputado Alencar da Silveira, está aqui apenas a Bancada do PT e a 
do PCdoB. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, como infelizmente 
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ainda não temos 39 votos nesta Casa, peço a V. Exa. que encerre 
a reunião , de plano, por não haver mais quórum para a continuação 
da reunião. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, 
dia 11 , 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. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 689/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei no 689/2003 
dispõe sobre a política estadual de incentivo à pesquisa, à preparação 
e à utilização de produtos fitoterápicos . 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 10/5/2003, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

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 dispõe sobre a política estadual de 

estímulo à pesquisa, à preparação e à utilização de produtos 
fitoterápicos , com o objetivo de facultar ao Sistema Único de Saúde -
SUS - o uso desse tipo de medicamento no tratamento de 
enfermidades. 

A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual , 
conforme o disposto no art. 24, incisos V e XII , da Constituição da 
República, segundo os quais compete à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre produção e consumo 
e sobre previdência social , proteção e defesa da saúde, sendo comum 
entre as três esferas de governo a competência material sobre 
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assuntos de saúde. Também compete ao Estado legislar sobre 
matéria que não lhe seja vedada, de acordo com o estabelecido no § 
1 o do art . 25 da Carta Federal. 

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, 
nada há que impeça esta Casa de fazê-lo, porquanto inexiste norma 
constitucional instituidora de reserva de iniciativa em relação à matéria 
objeto da proposição. 

Na divisão de tarefas estatais, característica do estado democrático 
de direito, cabe ao Poder Executivo a função típica de praticar os atos 
da administração pública. Tais atos, contudo, pautam-se por normas 
de direito público que estabelecem alguns parâmetros, seja de 
natureza principiológica, seja de natureza programática, ou de ambas, 
cuja observância é obrigatória na condução das políticas públicas 
qualquer que seja o governo vigente. 

No caso em análise, a proposição institui parâmetros para uma 
política de estímulo à pesquisa, à preparação e à utilização de 
produtos fitoterápicos, sem, contudo, estabelecer um programa 
concreto de ação administrativa, este sim de competência exclusiva 
do Poder Executivo. O projeto em tela opera, pois, no plano da 
abstração e da generalidade, e não vai a ponto de minudenciar a ação 
do Poder Executivo e de contrariar o princípio constitucional da 
separação dos Poderes. 

No entanto, cumpre salientar que já existe norma versando sobre o 
assunto. Trata-se da Lei n° 12.687, de 1°/1/97, que "dispõe sobre a 
política estadual de incentivo à pesquisa e à preparação de produtos 
fitoterápicos". A mencionada norma pouco difere do projeto em tela, 
que determina a sua revogação no art. 11 . 

Dessa maneira, julgamos necessária a apresentação do Substitutivo 
no 1 , para que sejam aprovados somente os dispositivos novos, não 
contemplados na norma existente. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 689/2003 na 
forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Altera a Lei n° 12.687, de P de janeiro de 1997, que dispõe sobre a 

política estadual de incentivo à pesquisa e à preparação de produtos 
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fitoterápicos. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Acrescente-se ao art. 3° da Lei no 12.687, de 1 o de janeiro 

de 1997, os seguintes incisos IX, X, XI e XII: 
"Art 3° - .. .. ... ...... ............................ . 
IX - orientar o processamento das plantas até a sua transformação 

em medicamento, com metodologia que garanta a qualidade do 
produto; 

X - promover a utilização de plantas medicinais, assim reconhecidas 
pela comunidade científica, nos programas de atenção básica à 
saúde: 

XI - propiciar o desenvolvimento da assistência farmacêutica, com a 
colaboração de médicos e agrônomos. 

XII - suprir as necessidades de cuidados básicos com saúde das 
famílias de baixa renda.". 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento 
e oitenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Marília 

Campos - Leonídio Bouças - Sebastião Navarro Vieira - Leonardo 
Moreira. 



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO 2003 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 15/9/2003 
Presidência do Deputado Bonifácio Mourão 

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia. 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 

7:.6 

Antônio Andrade - Ana Maria Resende - Bonifácio Mourão - Célio 
Moreira - Elmiro Nascimento - Márcio Passos - Sebastião Helvécio -
Vanessa Lucas. 

Falta de Quórum 
O Sr. Presidente (Deputado Bonifácio Mourão)- Às 20h15min, a lista 

de comparecimento não registra a existência de número regimental. A 
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca 
os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 16, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária 
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A 
ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). 

ATA DA 14a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA, EM 9/9/2003 

Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Alberto Bejani, Sargento Rodrigues, Mauro Lobo, Rogério Correia e 
Zé Maia, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, 
também, os Deputados Célio Moreira, Leonardo Moreira, Leonídio 
Bouças, Miguel Martini e Vanessa Lucas. Havendo número 
regimental , o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Alberto Bejani, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a obter 
esclarecimentos sobre as mortes de detentos ocorridas na Delegacia 
de Furtos e Roubos e na Divisão de Tóxicos e Entorpecentes, bem 
como sobre as condições de trabalho dos servidores dos referidos 
órgãos. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
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votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos 
Deputados Alberto Bejani, em que solicita sejam pedidas ao Chefe da 
Polícia Civil do Estado, informações sobre a destinação de 200 caixas 
de cigarro apreendidas no dia 8/8/2003, no Km 765 da BR-040; e 
Sargento Rodrigues, em que solicita seja elaborado laudo técnico 
sobre as condições de trabalho, especialmente quanto à salubridade, 
dos servidores da Delegacia de Furtos e Roubos e do Departamento 
de Investigações. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir 
os convidados e registra a presença dos Srs. Lúcio Urbano da Silva 
Martins, Secretário de Defesa Social ; Agílio Monteiro Filho, 
Subsecretário de Administração Penitenciária da Secretaria de Defésa 
Social ; Otto Teixeira Filho, Chefe da Polícia Civil do Estado; Elson 
Matos, Superintendente-Geral da Polícia Civil do Estado; Eduardo 
Azevedo Pacheco, Chefe do Departamento de Investigações; Marcelo 
Machado, Titular da Delegacia de Furtos e Roubos; e Carlos Alberto 
Malheiros, Chefe da Divisão de Tóxicos e Entorpecentes. O 
Presidente tece suas considerações iniciais como autor do 
requerimento que deu origem ao debate. Logo após, passa a palavra 
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os 
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares e convidados, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003. 
Sargento Rodrigues, Presidente - Rogério Correia - Zé Maia. 

ATA DA 2a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE TRANSPORTE, 
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM 9/9/2003 

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Djalma Diniz, Célio Moreira, Gil Pereira e Laudelino Augusto, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental , o 
Presidente "ad hoc", Deputado Djalma Diniz, declara aberta a reunião 
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Laudelino 
Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a se elegerem o 
Presidente e o Vice-Presidente e a se definirem dia e horário das 
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reuniões ordinárias da Comissão; a seguir, determina a distribuição 
das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o 
Deputado Gil Pereira para atuar como escrutinador. Feita a votação e 
a contagem dos votos, o escrutinador anuncia que foram registradas 
quatro cédulas de votação, tendo obtido os Deputados Célio Moreira e 
Djalma Diniz quatro votos cada um, respectivamente para Presidente 
e Vice-Presidente. Ato contínuo, o Presidente "ad hoc" faz a 
proclamação dos eleitos e declara empossado como Presidente o 
Deputado Célio Moreira, a quem transfere a direção dos trabalhos. O 
Deputado Célio Moreira, agradece a escolha de seu nome e dá posse 
ao Vice-Presidente, Deputado Djalma Diniz. Fica definido entre os 
Deputados que as reuniões ordinárias da Comissão serão realizadas 
às terças-feiras, às 14h30min, no Plenarinho 11. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a reunião ordinária logo a 
seguir, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Gilberto Abramo - Padre João. 

ATA DA 198 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM 9/9/2003 

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Célio Moreira, Djalma Diniz, Djalma Diniz e Laudelino Augusto, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental , o 
Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Laudelino 
Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a se discutirem e 
votarem proposições da Comissão e comunica o recebimento da 
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Mauro Oliveira Dias, 
Diretor-Presidente da Ferrovia Centro Atlântica, Guilherme Laager, 
Diretor Executivo da Companhia Vale do Rio Doce, publicados no " 
Diário do Legislativo" do dia 4/9/2003, e fax do Sr. Bruno Belarmínio 
Aparecido dos Santos, de Santa Maria do Suaçuí. 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 Deputado Chico Simões em que solicita a 

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



739 
realização de audiência pública para debater problemas 
relacionados com a regulamentação de transporte interestadual 
realizado por veículos com capacidade abaixo de 20 passageiros, na 
condição de fretamento turístico. 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, 1 O de setembro de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Gilberto Abramo - Padre João. 

ATA DA 28 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 10/9/2003 

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria 
José Haueisen e os Deputados Doutor Ronaldo e Fábio Avelar, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental , a 
Presidente "ad hoc", Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o 
Presidente e o Vice-Presidente e a determinar dia e horário das 
reuniões ordinárias. Prosseguindo, a Presidência determina a 
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e 
convida o Deputado Fábio Avelar para atuar como escrutinador. 
Apurados os votos, são eleitos para Presidente a Deputada Maria 
José Haueisen e para Vice-Presidente o Deputado Doutor Ronaldo, 
ambos com três votos. Na condição de Presidente "ad hoc", a 
Deputada Maria José Haueisen convida a tomar assento à mesa o 
Deputado Doutor Ronaldo e o empossa no cargo de Vice-Presidente. 
Este, por sua vez, empossa a Presidente. Por consenso dos 
membros, fica decidido que a Comissão se reunirá ordinariamente 
todas as quartas-feiras, às 9h30min. A Presidente agradece a 
confiança nela depositada e, cumprida a finalidade da reunião, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2003. 
Doutor Ronaldo, Presidente - Fábio Avelar- Carlos Pimenta. 

ATA DA 158 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
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CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 11 /9/2003 

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Bonifácio Mourão, Ermano Batista, Gilberto Abramo, Gustavo 
Valadares, Leonardo Moreira, Leonídio Bouças, Maria Tereza Lara 
(substituindo esta ao Deputado Durval Ângelo, por indicação da 
Liderança do PT) e Sebastião Navarro Vieira (substituindo o Deputado 
Gustavo Valadares, por indicação da Liderança do PFL), membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também. as Deputadas Ana 
Maria Resende e Marília Campos e os Deputados Paulo Piau e 
Sargento Rodrigues. Havendo número regimental , o Presidente, 
Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e , em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Ermano Batista, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. Neste momento, o 
Presidente empossa como Vice-Presidente da Comissão o Deputado 
Gilberto Abramo, informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante da pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. 
Marcus Pestana, Secretário da Saúde, publicado no "Diário do 
Legislativo" de 15/8/2003. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado Gustavo 
Valadares, relator do Projeto de Lei no 268/2003 retira seu parecer 
anterior e apresenta outro, que conclui pela constitucionalidade, 
legalidade e juridicidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1 . 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Após 
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os 
pareceres, no 1 o turno, pela constitucionalidade, legalidade e 
juridicidade dos Projetos de Lei n°s 120, 812, 816 e 906/2003 (relator: 
Deputado Leonídio Bouças. em virtude de redistribuição) ; 157/2003, 
na forma do Substitutivo no 1, 885/2003 com a Emenda no 1 , 346/2003 
com a Emenda no 1. 689/2003 na forma do Substitutivo no 1 . 773/2003 
com as Emendas n°s 1 e 2 e 784/2003 (relator: Deputado Ermano 
Batista, os quatro últimos em virtude de redistribuição); 743, 836, 837, 
838, 839, 841 e 842/2003 (relator: Deputado Leonardo Moreira, os 
dois últimos em virtude de redistribuição) e 935/2003 (relator: 
Deputado Gustavo Valadares - leitura do parecer feita pelo Deputado 
Leonardo Moreira). Após discussão e votação, são aprovados, cada 
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um por sua vez, os pareceres, no 1 o turno, pela 
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade dos Projetos de Lei 
n°s 368, 386, 388 e 645/2003 (relator: Deputado Ermano Batista, em 
virtude de redistribuição) . Os pareceres para O 1 o turno dos Projetos 
de Lei n°s 129 e 81 0/2003 deixam de ser apreciados em virtude de 
prorrogação de prazo solicitada pelos respectivos relatores , 
Deputados Ermano Batista e Leonídio Bouças (em virtude de 
redistribuição) . Na fase de discussão do parecer do Deputado 
Leonídio Bouças que conclui pela antijuridicidade, ilegalidade e 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 50/2003, no 1° turno, o 
Presidente defere o pedido de vista da Deputada Maria Te reza Lara. 
Os Projetos de Lei n°s 271 e 665/2003 são retirados de pauta por 
determinação do Presidente, por não cumprirem os pressupostos 
regimentais. Na fase de discussão do parecer do Deputado Bonifácio 
Mourão que conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e 
ilegalidade do Projeto de Lei n° 590/2003, no 1° turno, o Presidente 
defere o pedido de vista da Deputada Marília Campos. São aprovados 
requerimentos do Deputado Ermano Batista, em que solicita seja 
convertido em diligência ao autor o Projeto de Lei n° 366/2003; à 
Prefeitura Municipal, o Projeto de Lei n° 916/2003; e ao Secretário de 
Governo e à Prefeitura Municipal de Governador Valadares, o Projeto 
de Lei no 922/2003. Registra-se o voto contrário do Deputado 
Leonardo Moreira ao pedido referente ao Projeto de Lei n° 922/2003. 
Na fase de discussão do parecer do Deputado Ermano Batista que 
conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto 
de Lei no 647/2003 com as Emendas nos 1 e 2, o Presidente defere o 
pedido de vista da Deputada Marília Campos. Na fase de discussão 
do parecer do Deputado Leonídio Bouças sobre o Projeto de Lei n° 
272/2003 que conclui pela constitucionalidade, legalidade e 
juridicidade da matéria na forma do Substitutivo no 1 , o Deputado 
Leonídio Bouças apresenta requerimento solicitante o adiamento de 
discussão da referida matéria. Submetido a votação, é aprovado o 
requerimento. São aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos 
do Deputado Leonídio Bouças, em que solicita sejam convertidos em 
diligência ao Secretário de Governo e à Prefeitura Municipal os 
Projetos de Lei n°s 855, 920 e 929/2003. Registra-se voto contrário do 
Deputado Leonardo Moreira ao pedido referente aos Projetos de Lei 
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n°s 920 e 929/2003. Cumprida a finalidade da reun1ao, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser 
realizada no dia 16/09/2003, às 1 O horas, determina a lavratura da ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira - Ermano Batista -

Gustavo Valadares. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
REPRESENTAÇÃO 

Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar 
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais: 

A Deputada que este subscreve requer a V. Exa. a urgente 
instauração de processo no âmbito dessa Comissão com o fim de 
apurar se as afirmações do Deputado lrani Barbosa acerca das 
relações do Deputado Durval Ângelo com o tráfico de drogas, 
efetivadas na reunião da Comissão de Constituição e Justiça do dia · 
22/5/2003, ferem a ética e o decoro parlamentar definidos e 
protegidos pelo nosso Código de Ética e pela Constituição do Estado. 

Consideramos a forma como as acusações foram feitas 
extremamente grave, já que não foram apresentadas provas, na 
ausência do acusado e sem possibilidade de defesa do acusado 
frente à transmissão ao vivo pela TV, o que poderia vir até a ser 
definido como crime previsto no Código Penal. 

Lembramos que "a ofensa física ou moral a Deputado, a servidor do 
Poder Legislativo ou a qualquer outro cidadão, nas dependências da 
Assembléia", é capitulada como incompatível com a ética e o decoro 
parlamentar pelo Código de Ética Parlamentar. 

Ainda, o art. 2°, IV, do mesmo Código de Ética dispõe que 
"considera-se incompatível com a ética e o decoro parlamentar o ato 
que atente contra a dignidade da investidura, do Poder Legislativo e 
das instituições democráticas". 

O art. 23 do mesmo diploma prevê que "qualquer Deputado, cidadão 
ou partido político com assento na Assembléia poderá encaminhar à 
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar representação contra 
Deputado pela prática dos atos de que trata o art. 2° desta resolução". 
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Solicitamos, portanto, de V. Exa. que requeira cópia das notas 

taquigráficas da referida reunião , assim como a fita de vídeo, 
instaurando o devido processo para definição de responsabilidades e 
restauração da ética, do respeito e da dignidade nesta Casa. 

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2003. 
Marília Campos 
-Publique-se para fins do cumprimento da Resolução n° 5.207/2002. 

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

Gerais: 
Com referência a fatos e denúncias ocorridas no Plenário desta 

digníssima Casa Legislativa, no dia 11 /9/2003, com relação às 
acusações que venho fazendo sobre as mazelas do Poder Judiciário e 
do Ministério Público em Ribeirão das Neves, estendidas a 
Desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desde a 
legislatura passada, as quais originaram a Comissão Parlamentar de 
Inquérito - CPI -, que não teve o curso necessário para as devidas 
apurações, devido à negativa de documentos dos órgãos afetos 
necessários para a comprovação das denúncias que originaram a 
CP I: 

No discurso proferido pelo Deputado Durval Ângelo no dia 
11 /9/2003, na 73a Reunião Ordinária, às fls. 13, ele afirma que: 

"Eu iria chegar aqui e dizer quem é o Sr. lrani Barbosa e me lembrar 
de tantos discursos e impropérios que produziu desta tribuna. Mas 
isso seria exigir demais e querer que da pedra brotasse água ou que 
de um cacto espinhento e inóspito saísse alguma fruta doce que 
servisse para consumo humano. Tenho muita pena desse senhor, é 
um pobre coitado e infeliz. Quero dizer, de público, que não há platéia 
para ouvir suas falas. Trata-se de pessoa que só sabe caluniar e 
difamar. Na sua vida pública, aliou tudo isso à extorsão e a outras 
operações feias e reprováveis. Suas ações prejudicam não a ele, mas 
a esta Casa, que tem tantos homens de bem. Temos nossas 
divergências ideológicas, mas trabalhamos com a liberdade e 
democracia, mas o problema dele é de incompatibilidade real e 
concreta". 

Os crimes de ofensas pessoais recebidas do Deputado Durval 
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Ângelo, feitas ao longo do tempo à minha pessoa, parecem não 
denegrir esta Casa; entretanto vale lembrar que esse cidadão 
tripudiou sobre a imagem da Assembléia com denúncias caluniosas 
sobre a remuneração dos nossos pares, que levaram o Ministério 
Público a intervir e formatar um desgaste sobrenatural , que a 
imprensa retratou da forma como bem lhe conveio , assim como o 
recente desgaste imposto à Mesa e parlamentares a partir de 
denúncias formuladas pelo Deputado Rogério Correia sobre salários 
de funcionários desta Casa, sendo que a Mesa da mesma não tem 
nenhuma responsabilidade por ações ou fatos ocorridos no passado. 

A Comissão de Ética tem o dever de ir a fundo nas denúncias que 
fiz, assim como nas ofensas e denúncias formuladas contra minha 
pessoa pelo Deputado Durval Ângelo e seus companheiros, conforme 
notas taquigráficas em anexo. 

Causaram-me estranheza os pronunciamentos do jurista e Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, na data de 11 /9/2003, às págs. 2 , 3, 4, 38, 39 e 
40 da 73a Reunião Ordinária, que ferem a Resolução n° 5.207, de 
10/12/2002. 

Solicitei verbalmente ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva providências 
para apuração dos fatos denunciados. Em seu pronunciamento, o 
Deputado prolatou julgamento antecipado de conduta, condenando 
minhas atitudes antes das devidas apurações e provas cabíveis , 
tratando as denúncias como ofensas, afirmando que o povo mineiro 
não pode assistir a gracejos neste Plenário. 

Afirma ainda que a Casa foi ofendida e que, caso o Deputado lrani 
Barbosa tenha questões particulares com o Deputado, faça o 
requerimento por escrito e não use o microfone, que representa a voz 
dos Deputados para traduzir os legítimos interesses dos mineiros, 
induzindo os vossos pares a erros irreparáveis. 

Afirma ainda não poder conviver com manifestações que têm feito 
mal à Casa, não estando acostumado a comportamentos dessa 
natureza e maus exemplos. 

A Comissão de Ética, presidida pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
através de suas palavras, não está cumprindo o seu propósito, ferindo 
a Resolução no 5.207, de 10/ 12/2002, quando faz um prejulgamento 
claro e nítido das minhas funções parlamentares. A democracia tão 
destacada no discurso parlamentar fica enxovalhada, fazendo-me 
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lembrar dos porões da ditadura, quando o ato democrático atendia 
tão somente aos senhores feudais. 

De acordo com o art. 9- Das Penalidades-, o Deputado que praticar 
ato incompatível com a ética e boa conduta estará sujeito a: 

"I -censura verbal ;". 
No art. 1 O, a censura verbal será aplicada pelo Presidente da 

Assembléia ou comissão no exercício do poder de polícia ao 
Deputado que perturbar a ordem da reunião ou praticar ato que infrinja 
as regras de boa conduta nas dependências da Assembléia. 

Como V. Exa. pode verificar, já fui punido pelo prejulgamento sem a 
devida apuração das denúncias que fiz e das perseguições que têm 
sofrido minha esposa, a Vereadora Gracinha Barbosa, e eu. 

De acordo com o art. 59 do Regimento Interno, não houve lesão ao 
decoro parlamentar, mas simplesmente denúncias que deverão ser 
legitimamente apuradas. 

O Executivo tem a verba, o Judiciário a caneta, e o parlamento, o 
verbo. Quero para mim os rigores da lei, mas para todos o mesmo 
rigor, e não está sendo este o comportamento de alguns outros 
parlamentares, inclusive do Sr. Presidente da Comissão de Ética. 

Denunciar fato que agridem a nossa sociedade e que oprimem os 
excluídos é dever de todos aqueles que defendem a sociedade. 

Sou um Deputado de seis mandatos e não os consegui por 
apadrinhamento, e, sim, por um trabalho ao longo de minha vida. Criei 
oito filhos dos quais tenho orgulho, pois nenhum deles infringiu 
normas legais, e que trabalham para o seu sustento. Nunca fiz uso de 
drogas ou pratiquei atos libidinosos que condenassem minha conduta. 

Em anexo, cópia de fotos de confraternização do Deputado Durval 
Ângelo com perigosos traficantes que agridem e denigrem a imagem 
do poder público, já que direitos humanos defendem todos os 
excluídos de nossa sociedade, e não, tão-somente criminosos. 

Assim, requeiro providências com relação à posição tomada pelo Sr. 
Presidente, Deputado e jurista Dalmo Ribeiro Silva, que extrapolou os 
seus direitos, deixando de cumprir os artigos pertinentes à Resolução 
n° 5.207' de 1 0/12/2002. 

Por todo o exposto, solicito providências cabíveis com relação ao 
comportamento ético do Deputado 

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente da Comissão de Ética, bem como 
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aos pronunciamentos de todos os seus correligionários que tecem 
críticas e calúnias contra meu comportamento, inclusive junto aos 
meus eleitores, já que entendo não ter transgredido nenhum preceito 
do Capítulo IV, art. 59, do Regimento Interno nem da Resolução no 
5.207, de 10/ 12/2002, providências estas estribadas nos termos dos 
itens I, 11 e 111 do art. 16 da Resolução no 5.207, de 2002. 

Requeiro o afastamento do cargo de Presidente da Comissão de 
Ética, por ter proferido seu julgamento antecipado de processo em 
que figuro como parte e sofro nos termos do item I do art . go da 
mesma resolução, sem ter dado causa ao preâmbulo legal. 

Considerando, Excelência, a ousada posição do Deputado Durval 
Ângelo em proferir nota de desagravo em nome desta Casa, ainda 
que por justiça e direito, tal fato não tem fundamentação legal, pois 
esse direito-dever é competência originária de V. Exa., como 
Presidente desta Casa ou do Plenário reunido para este fim. 

Belo Horizonte, 15 de setembro de 2003. 
lrani Barbosa 
-Publique-se para fins do cumprimento da Resolução n° 5.207/2002. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 225/2003* 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Pastor George, a proposição de lei em epígrafe 
estabelece condição para empresas de transportes coletivos 
intermunicipais. 

Distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto com 
as Emendas n°s 1 a 3, que apresentou . 

Em seguida, foi a proposição encaminhada à Comissão de 
Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que opinou por sua 
aprovação com as Emendas n°S 1 a 3. 

Em observância do art. 188, c/c o art. 102, VIl, do Regimento 
Interno, cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer. 

Fundamentação 
A proposição em análise dispõe que os veículos de transporte 

coletivo intermunicipal disporão de aparelho de radiotransmissão ou 
telefone celular para uso em situações de emergência. Os ônibus que 
circulam na região metropolitana ficam excetuados dessa exigência. 
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A propos1çao em tela encontra respaldo nos mandamentos 

constitucionais e legais, porquanto, conforme preceitua a Constituição 
Estadual, compete ao Estado, através da administração indireta, e ao 
particular delegado, assegurar, na prestação de serviços públicos, 
além da efetiva eficiência e segurança, os direitos do usuário. Esses 
direitos também constam no Decreto no 2.521 , de 20/3/98, que 
regulamenta a Lei Federal n° 8 .987, de 1995, que dispõe sobre a 
exploração de serviços de transporte rodoviário intermunicipal 
mediante concessão. 

A matéria foi amplamente analisada pelas comissões anteriores, 
tendo a Comissão de Constituição e Justiça apresentado três 
emendas. A Emenda no 3 suprime o art. 3° do projeto, que trata da 
aplicação de multa na hipótese de haver descumprimento da futura lei. 
Entendemos que, nesse caso, deve haver sanção, por isso estamos 
apresentando a Emenda no 4, instituindo a UFEMG como unidade de 
referência para cálculo de multa. 

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário , não haverá 
impacto sobre o erário, pois os custos da execução do disposto na 
futura lei, além de serem irrelevantes, reca1rao sobre as 
concessionárias do serviço público de transporte. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

225/2003, no 1 o turno, com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e com a seguinte Emenda n° 4 e pela rejeição 
da Emenda no 3. Esclarecemos que, com a aprovação da Emenda n° 
4, fica prejudicada a Emenda no 3. 

EMENDA N° 4 
Dê-se ao art . 3° a seguinte redação: 
"Art. 3° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita as 

concessionárias a multa de 1.000 (mil) Unidades Fiscais do Estado de 
Minas Gerais- UFEMGs.". 

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Marília 

Campos - Sebastião Helvécio. 
* - Republicado, em virtude de incorreções havidas na edição de 

4/9/2003, na pág. 33, col. 3. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 429/2003 
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Comissão de Administração Pública 
Relatório 
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O projeto de lei em tela, do Deputado Sebastião Navarro Vieira , tem 
como objetivo alterar dispositivo da Lei n° 13.166, de 20/ 1/99, que 
dispõe sobre o pagamento, pelo Estado, de honorários a advogado 
dativo não detentor de cargo de Defensor Público, nomeado para 
defender réu pobre. 

Publicado em 3/4/2003, foi o projeto preliminarmente distribuído à 
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Agora, para atender ao que dispõe o art . 102, I, "a", do Regimento 
Interno, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto 
ao mérito. 

Fundamentação 
O projeto em análise tem o objetivo de alterar a Lei n° 13.166, de 

1999, que disciplina a ·forma de remuneração de advogado dativo que 
presta serviço gratuitamente, em razão de haver sido judicialmente 
nomeado para atender pessoa carente. 

Apesar de a luta desses profissionais ter culminado na edição da 
citada norma, esta ainda não foi implementada, em razão da não-
disponibilidade financeira do Estado. Mesmo com a edição do Decreto 
no 42.718, de 3/6/2003, que regulamentou a Lei no 13.166, de 1999, 
os profissionais do direito que se dedicam gratuitamente ao exercício 
da advocacia em benefício dos carentes não têm recebido o que lhes 
é devido pelo poder público. 

Busca-se, então, no projeto em tela, diante da falta de recursos do 
Estado, uma forma de custear o trabalho dos advogados dativos, que 
seria a compensação dos créditos reconhecidos com as custas 
processuais e o Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e 
Doações de Quaisquer Bens e Direitos- ITCD. 

A proposição em estudo está, ainda, consoante com a política 
adotada pelo Poder Executivo no que tange à cessão de precatório 
para pagamento de dívidas junto ao Fisco Estadual, conforme dispõe 
o art. 9° da Lei no 14.699, de 6/8/2003. Trata-se de um procedimento 
por meio do qual o Estado, mediante cessão de precatório, soluciona 
pendências financeiras e, ao mesmo tempo, quita, por via indireta, sua 
dívida. As medidas sugeridas no projeto têm igual propósito , qual seja 
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Diante desses fundamentos , entendemos que as sugestões 
apresentadas na proposição em análise devem ser acolhidas, pois 
irão permitir que o Estado solucione, mediante o instituto da 
compensação, essa pendência, que se arrasta há longo tempo e tem 
prejudicado sobremaneira os abnegados advogados que se dedicam 
à causa pública. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 1 o turno, do 

Projeto de Lei no 429/2003. 
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003. 
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Jô Moraes -

Leonardo Quintão- Fábio Avelar. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 

684/2003 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Chico Simões, o Projeto de Resolução n° 

684/2003 tem por escopo sustar os efeitos do art. 13 da Lei Delegada 
n° 60, de 29/1/2003, que dispõe sobre a Secretaria de Estado da 
Fazenda e dá outras providências. 

Publicada, a proposição foi encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que, em exame preliminar, concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria. 

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto 
ao seu mérito, nos termos do art. 102, I, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
No contexto da reforma administrativa implementada no Governo 

Aécio Neves, foram editadas dezenas de leis delegadas com vistas à 
reorganização da administração pública, com fulcro na Resolução no 
5.21 O, de 12/12/2002, desta Casa Legislativa. Consoante os termos 
do mencionado ato normativo, foi expressamente delegada ao Chefe 
do Poder Executivo a prerrogativa de alterar a estrutura orgânica das 
administrações direta e indireta do Executivo, e de criar, transformar e 
extinguir cargos em comissão e funções de confiança, alterar-lhes a 
denominação e modificar as vinculações das entidades da 
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administração indireta; todavia o art. 13 da Lei Delegada no 60 
modificou a denominação do cargo de provimento efetivo de 
Assistente de Tributação e Arrecadação para Técnico de Tributos 
Estaduais, o que atesta a extrapolação dos limites materiais previstos 
na Resolução no 5.21 O. Esse fato habilita a Assembléia Legislativa a 
sustar os efeitos do dispositivo no exercício do controle externo sobre 
os atos da administração pública, conforme prevê o inciso XXX do art. 
62 da Carta mineira, tal como foi claramente demonstrado no exame 
jurídico realizado pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Ora, o controle político, a cargo do parlamento, sobre os atos 
normativos do Executivo compreende essencialmente os decretos e 
os regulamentos de execução de lei baixados pelo Governador do 
Estado no intuito de propiciar a aplicação uniforme da lei , mediante a 
pormenorização de seu conteúdo, bem como as normas delegadas 
editadas com base na citada resolução do Poder Legislativo. No 
primeiro caso, eventual contraste entre a lei e o regulamento é motivo 
bastante para a impugnação do ato executivo, pois o conteúdo da lei 
não pode ser ampliado nem restringido pelo Governador do Estado no 
exercício do poder regulamentar. No segundo caso, eventual 
extrapolação dos limites formais ou materiais estabelecidos na 
resolução desta Casa é motivo suficiente para a impugnação da 
norma delegada, cuja eficácia pressupõe o respeito integral aos 
parâmetros determinados pelo órgão legislativo. 

O assunto enquadra-se, pois, no exame de conveniência política 
inerente à Assembléia Legislativa para a sustação dos efeitos do art. 
13 da citada Lei Delegada n° 60. A competência que lhe foi 
objetivamente atribuída pelo ordenamento constitucional vigente 
supõe o seu exercício diante de caso concreto, quando ocorrer 
exorbitância ou exagero na disciplina da matéria pelo Chefe do Poder 
Executivo, sem se guardarem fidelidade e adequação às disposições 
do ato legislativo que serve de referência para o exame da matéria. 
Não obstante tratar-se de prerrogativa típica da corporação legislativa, 
a concepção do Estado de direito, que pressupõe a existência de 
Constituição e o respeito ao sistema normativo como um todo, exige 
uma manifestação positiva do parlamento para impugnar o ato 
normativo exorbitante. Assim, pode-se verificar que o poder de 
suspender os efeitos do dispositivo legal eivado de irregularidade se 
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converte em um dever de atuar nesse entido, salvo na hipótese de 
situações excepcionais em que a sustação da regra jurídica 
acarretaria sérios prejuízos ao interesse da coletividade, o que não é o 
caso. 

Portanto, afigura-se-nos oportuna a intervenção do Legislativo. que. 
no desempenho da atividade de controle e fiscalização das normas 
editadas pelo Executivo, dispõe do poder-dever de adotar as medidas 
legais pertinentes para corrigir os excessos cometidos, dando a sua 
contribuição para o fortalecimento do Estado de direito. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Resolução no 684/2003. 
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003. 
Paulo Piau, Presidente - Fábio Avelar, relator - Jô Moraes -

Leonardo Quintão - Dalmo Ribeiro Silva. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 739/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe 
tem por objetivo dar a denominação de Secretaria de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SECTES - à Secretaria de 
Estado de Ciência e Tecnologia. 

A proposição foi aprovada no 1 o turno, na forma apresentada, e 
agora retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 
2° turno, atendo-se aos limites estatuídos no art. 102, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Inicialmente, esclareça-se que a alteração de nome da atual 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia para Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SECTES - se faz 
necessária tendo em vista a necessidade de harmonizá-la com as 
novas atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Complementar no 
54, de 29/1/2003. 

Com efeito, o art. 2° dessa lei atribui à Secretaria a competência de 
"planejar, organizar, dirigir. coordenar, executar, controlar e avaliar as 
ações setoriais a cargo do Estado relativas ao desenvolvimento e ao 
fomento da pesquisa e à geração e aplicação de conhecimento 
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científico e tecnológico, bem como exercer o controle das 
entidades estaduais de ensino superior". 

Ressalte-se que, a partir da promulgação da lei delegada 
concernente ao assunto, a Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES - e a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -
passaram a integrar a área de competência da Secretaria de Estado 
de Ciência e Tecnologia, que, em decorrência, passou a ter a 
competência específica de supervisionar o ensino superior estadual 
segundo diretrizes do Conselho Estadual de Educação. 

Dessa forma, reiteramos o entendimento de que a mudança de 
nome da Secretaria se faz necessária e oportuna frente às novas 
atribuições que lhe foram imputadas. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do 

Projeto de Lei no 739/2003. 
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003. 
Paulo Piau, Presidente - Leonardo Quintão, relator- Fábio Avelar -

Jô Moraes. 
PARECER SOBRE A EMENDA N° 1, APRESENTADA EM 

PLENÁRIO, AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 21 /2003 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o Projeto de Lei 

Complementar n° 21 /2003 dispõe sobre o acesso. conferido ao 
Ministério Público do Estado, a banco de dados de caráter público ou 
relativo a serviço de relevância pública. 

Publicada, a proposição foi encaminhada às Comissões de 
Constituição e Justiça e de Administração Pública, que se 
manifestaram favoravelmente à aprovação da matéria na forma 
original. Posteriormente, foi o projeto incluído em ordem do dia para 
discussão em Plenário, oportunidade em que foi apresentada a 
Emenda n° 1, de autoria do Deputado Rêmolo Aloise, a qual objetiva 
condicionar essa consulta a banco de dados a requerimento do 
Procurador-Geral de Justiça. 

Dessa forma, retorna a matéria a esta Comissão, para exame do 
mérito da referida emenda, em conformidade com o disposto no art. 
188, § 2°, c/c o art. 193, do Regimento Interno. 
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Fundamentação 
A Emenda no 1 altera a redação original do Projeto de Lei 

Complementar no 21 /2003, de modo a exigir a manifestação prévia do 
Procurador-Geral de Justiça nos procedimentos de consulta a banco 
de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância 
pública. 

Ora, o Ministério Público é uma instituição permanente. 
indispensável ao exercício da função jurisdicional do Estado e tem o 
dever legal de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os 
interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme prescreve o 
"caput" do art. 119 da Carta Mineira. No exercício dessa relevante 
missão, o ordenamento constitucional assegura a seus membros um 
conjunto de poderes e garantias preordenados ao atendimento dessa 
finalidade, entre os quais se destacam a independência funcional e a 
vitaliciedade. Assim, as garantias atribuídas aos integrantes do 
Ministério Público se difundem por todos os seus órgãos de execução, 
não sendo exclusividade de uma minoria nem de determinados 
integrantes da instituição. Tais prerrogativas abrangem a totalidade 
dos Promotores e dos Procuradores de Justiça, independentemente 
da Comarca onde atuem, e têm o escopo de proporcionar uma 
atuação mais dinâmica e eficiente. 

Não se devem confundir as prerrogativas funcionais dos membros 
do Ministério Público com os poderes inerentes ao Procurador-Geral 
de Justiça, que é a autoridade administrativa que dirige o citado órgão 
constitucional. Aquelas consistem no conjunto de poderes e deveres 
que lhes são assegurados para a execução de suas atividades de 
proteção da ordem jurídica, ao passo que as faculdades atribuídas ao 
Chefe da instituição são de natureza predominantemente 
representativa e de direção. Para exemplificar, a propositura de ação 
civil pública é uma faculdade inerente a qualquer Promotor ou 
Procurador de Justiça, ao passo que a iniciativa para a apresentação 
de projetos de lei relativos ao órgão e a seus serviços auxiliares é da 
alçada privativa do Procurador-Geral de Justiça. Igualmente, apenas 
esta autoridade pode nomear, exonerar e demitir servidores dessa 
instância administrativa, nos termos da Carta Magna e da Lei 
Complementar no 34, de 1994, que organiza o Ministério Público. Tais 
prerrogativas não são compartilhadas com os demais componentes do 
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Ao exigir que a consulta a banco de dados seja antecedida de 
requerimento do Procurador-Geral de Justiça, a emenda consagra 
uma burocracia desnecessária conducente ao excesso de formalismo, 
a nosso ver incompatível com os princípios da eficiência da 
administração pública e da independência funcional. Ademais , 
possível aprovação de comando legislativo nesse sentido acarretaria o 
enfraquecimento da instituição, pois concentraria em uma autoridade 
específica o que deveria ser realizado por qualquer de seus 
componentes, na condição de fiscal da lei. Seria um contra-senso 
usufruir o poder de impetrar ação civil pública para provocar a 
prestação jurisdicional e não ter o direito de acesso a banco de 
informações, que poderia, eventualmente, subsidiar a propositura 
desse tipo de ação ou de outra medida judicial. 

Finalmente, gostaríamos de fazer uma pequena consideração sobre 
o princípio da razoabilidade, previsto no "caput" do art. 13 da 
Constituição do Estado, parâmetro norteador da atividade estatal , seja · 
no plano legislativo, seja no campo administrativo, seja no domínio 
jurisdicional, conforme entendimento da doutrina e da jurisprudência 
dominantes. Embora seja um princípio elástico e carregado de 
subjetividade, a idéia central da razoabilidade reside nos seguintes 
pontos: bom-senso, adequação entre meios e fins, utilização de 
critérios aceitáveis em face do caso concreto e coerência de atitudes. 
Se a medida proposta pela emenda parlamentar prestigia a burocracia 
e a formalidade, por trazer entraves à ação do Ministério Público e 
dificultar o alcance de sua meta institucional, não existe relação de 
pertinência nem adequação entre a regra a ser introduzida no 
ordenamento jurídico e o objetivo inerente à instituição. Como 
conseqüência, a nova redação que se pretende dar ao dispositivo não 
se coaduna com o princípio em comento, diferentemente do que alega 
o autor da proposição. 

Dessa forma, não obstante a preocupação do Deputado Rêmolo 
Aloise em evitar abusos e medidas generalizadas de acesso a banco 
de dados pelo Ministério Público, restringir tal comportamento apenas 
ao Chefe do órgão se nos afigura medida inoportuna e inconveniente 
aos interesses da sociedade, além de contrastar com os mencionados 
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princípios constitucionais. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda n° 1, 

apresentada em Plenário, ao Projeto de Lei Complementar no 
21 /2003. 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003. 
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Jô Moraes -

Fábio Avelar - Leonardo Quintão. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.270/2003 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão Especial da UEMG, por meio da proposição em estudo, 
requer seja encaminhado ofício ao Reitor da referida Universidade 
solicitando-lhe que encaminhe à Comissão cópia da documentação 
referente às unidades agregadas, entregue à comissão especial 
criada pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. 

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

Fundamentação 
A Comissão Especial da UEMG, cujos trabalhos estão em 

andamento na Casa, tem como principal meta sugerir medidas 
concretas para uma solução definitiva dos problemas que inviabilizam 
a Universidade. A Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 
instituiu comissão com objetivo semelhante. E é da soma desses 
esforços que poderão surgir alternativas viáveis para que, de fato, seja 
esse estabelecimento de ensino implantado no Estado. Assim sendo, 
torna-se de suma importância que as duas comissões trabalhem em 
sintonia e tenham acesso a toda e qualquer informação disponível , 
para uma análise aprofundada do tema. Quanto à documentação em 
si , cumpre esclarecer que os relatórios - a serem encaminhados pela 
reitoria da UEMG - têm uma importância vital no mapeamento dos 
problemas setoriais das unidades agregadas. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

1 .270/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo 
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Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade -
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.271/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão Especial da UEMG, por intermédio da proposição em 

análise, requer à Presidência da Assembléia seja enviado ofício aos 
Presidentes das Fundações agregadas a essa Universidade a fim de 
que encaminhem a essa Comissão relatórios que demonstrem o 
cumprimento ou não dos requisitos do § 2° do art. 5° da Lei no 10.323, 
de 1990, e do parágrafo único do art. 22 da Lei n° 11.539, de 1994; e 
sugestões de fontes de financiamento da Universidade. 

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

Fundamentação 
As unidades agregadas à Universidade do Estado de Minas Gerais -

UEMG -, que fizeram a opção de serem absorvidas pela instituição, 
conforme o previsto no inciso I do § 1 o do art. 82 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual de 
1989, mantêm-se ainda hoje como pessoas jurídicas de direito privado 
e funcionam autonomamente, uma vez que até o presente momento 
não foi concretizada a referida absorção. 

Foi criada, dessa forma, a Comissão Especial da UEMG, com o 
intuito de propor alternativas para a redefinição do modelo estrutural / 
da Universidade, ainda não implantada nos moldes previstos na 
Constituição e na lei de organização da instituição. 

Os dispositivos legais referidos na solicitação dirigida aos 
Presidentes das Fundações referem-se aos requisitos de ordem 
administrativa, financeira e acadêmica cujo cumprimento impõe-se 
para a absorção efetiva destas. O posicionamento das Fundações 
quanto à possibilidade de sua absorção pelo Estado, a elucidação dos 
propósitos comuns e dos divergentes, bem como as sugestões de 
fontes de financiamento que possam ser por elas fornecidas são de 
vital importância para deflagrar o diálogo entre as diversas unidades 
do interior que devem compor a UEMG e entre estas e a Comissão 
Especial, que necessita desses subsídios para definir as linhas de sua 
atuação . 
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Conclusão 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 
1.271 /2003. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo 

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




