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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 4 DE JANEIRO DE 2001 
' 

ATAS 

ATA DA 133° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 22/12/2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Miguel Martini, Doutor 

Viana e Márcio Cunha 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1• Parte: Ata - 2• Parte 

(Ordem do Dia): 2• Fase: Palavras do Sr. Presidente - Suspensão e 
reabertura da reunião - Suspensão e reabertura da reunião -
Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei n° 1 .216/2000; discursos dos Deputados Geraldo 
Rezende, Alberto Pinto Coelho, Miguel Martini, Chico Rafael e Sávio 
Souza Cruz; questão de ordem; discurso da Deputada Elaine 
Matozinhos; prorrogação da reunião; discurso da Deputada Elaine 
Matozinhos; questão de ordem; encerramento da discussão; questões 
de ordem; requerimento do Deputado Chico Rafael; discurso do 
Deputado Chico Rafael; questão de ordem; discursos da Deputada 
Elaine Matozinhos e do Deputado Geraldo Rezende; questão de 
ordem; discurso do Deputado Sávio Souza Cruz; questão de ordem; 
suspensão e reabertura da reunião; rejeição do requerimento; 
requerimentos dos Deputados Sebastião Navarro Vieira e outro, 
Adelmo Carneiro Leão, Chico Rafael e Dalmo Ribeiro Silva; 
deferimento; votação do Substitutivo n° 1, salvo emendas e 
destaques; aprovação; prejudicialidade das emendas com parecer 
pela aprovação; votação das emendas com parecer pela rejeição, 
salvo destaques; rejeição; questões de ordem; votação da Emenda n° 
990; discurso do Deputado Sebastião Navarro Vieira; aprovação; 
votação das Emendas n°s 3.159, 3.160, 3.190, 3.191, 3.195, 3.196 e 
3.197; rejeição; votação da Emenda n° 2.468; discurso do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão; aprovação; votação da Emenda n° 3.189; 
rejeição; votação da Emenda n° 1.717; discurso do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva; rejeição - Discussão e Votação de Pareceres de 
Redação Final: Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei 
Complementar n° 17/99 e dos Projetos de Lei n°s 88/99 e 1.006, 
1.143, 1.198 e 1.334/2000; aprovação - Parecer de Redação Final do 
Projeto de Lei n° 1.216/2000; declarações de voto- Encerramenío. 
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Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 

2 

Anderson Adauto - José Braga - Adelino de Carvalho - Adelmo 
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Alberto Pinto 
Coelho -Alencar da Silveira Júnior- Álvaro Antônio -Ambrósio Pinto -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - lrani 
Barbosa - lvair Nogueira - Ivo José - João Leite - João Paulo - João 
Pinto Ribeiro - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha 
- Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia 
- Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George -
Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz 
- Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira e Wanderley Ávila 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Miguel Martini) -Ás 20h07min, a lista de 

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

1• Parte 
Ata 

- O Deputado João Paulo, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2" Parte (Ordem do Dia) 
2" Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2" Parte da reunião, em sua 2" Fase, uma 
vez que não há matéria a ser apreciada na 1" Fase. 

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

reunião os Projetos de Lei n°s 1.006 e 1.334/2000, apreciados na 
reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã. 

Suspensão da Reunião 
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O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender os trabalhos por 30 

minutos, para que seja fechado o entendimento para concluirmos a 
votação do orçamento. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Estão reabertos os 

nossos trabalhos. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - Ainda estamos em entendimento. A Presidência 
vai, portanto, suspender a reunião por 30 minutos para entendimentos 
entre as Lideranças sobre a apreciação da matéria em pauta. Estão 
suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Estão reabertos os 

nossos trabalhos. 
Discussão e Votação de Proposições 

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 
1.216/2000, do Governador do Estado, que estima as receitas e fixa 
as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do 
Orçamento de Investimento das Empresas controladas pelo Estado 
para o exercício de 2001. Com a palavra, para discutir o projeto, o 
Deputado Geraldo Rezende. 

O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o 
projeto de lei em tela já veio para esta Casa com um pecado original. 
Durante o período em que esteve nesta Casa, pensei que 
pudéssemos acertar a situação, para que ele não prejudicasse tanto a 
região do Triângulo. Explico: o Triângulo foi aquinhoado com 2,31% 
apenas do orçamento do Estado. Enquanto isso, o Sul de Minas 
abocanhou 25,07%; a região Central, 21 ,35%; a região Norte, 11.30%; 
o vale do Rio Doce, 8,5%, e a Zona da Mata, quase 5%. O Centro-
Oeste também ficou com pouco: 2,85%. De toda a forma, ainda 
recebeu mais do que o Triângulo. Esse foi o nosso primeiro 
descontentamento quanto ao projeto original, quanto ao pecado que 
cometeu em sua origem. Mas houve alguns acordos aqui na Casa. 
Solicitaram-nos que apresentássemos emendas no valor de 
R$690.000,00. Achei o valor um pouco ridículo, mas pensei em 
destinar algum recurso para as Prefeituras e fiz as emendas. Ao 
apagar das luzes, no fechamento das emendas, recebi uma 

~----------------------------------~ 
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comunicação da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária da Casa, solicitando-me mais R$690.000,00 de 
emendas, que mandamos para lá. Mas não foram publicadas. As que 
foram publicadas no "Minas Gerais" de hoje, dia 22, são 
R$690.000,00. Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, povo 
mineiro. o que fizeram os membros dessa Comissão? Retiraram, nada 
mais, nada menos do que R$106.200.000,00 do FUNDIEST, que 
pertence à Secretaria que dirigi durante um ano e quatro meses. 
Depois, foram em outro fundo da Secretaria da Indústria e Comércio -
o FINO( ... ) - e retiraram dali mais R$103.500.000,00, dando um total 
de R$209.700.000,00. E ainda teve Deputado aqui - pasmem! - que 
apresentou emenda no valor de R$26.000.000,00. Não sou eu quem 
está dizendo. Está aqui, no "Minas Gerais". Estou protestando contra 
isso e vou continuar protestando. 

Estou dizendo tudo isso porque não voto favoravelmente a esse 
projeto. Vou votar contra ele. Quero que fique bem claro para o povo 
mineiro que não aceito injustiças. Minha base eleitoral está cobrando 
ações. Não temos estradas. Rodovias, Minas não possui, infelizmente. 
Um Estado do porte de Minas Gerais não possui rodovias até hoje. 
Temos estradas tão esburacadas, que parecem tábuas de pirulitos, de 
tantos buracos que têm. O resto, são caminhos muito ruins, onde nem 
burro passa. E o Triângulo está dessa forma. Há 14 anos bato na 
mesma tecla nesta Assembléia. Um Governador que esteve no 
Palácio da Liberdade no passado, que gostava de me chamar de 
doutor, sempre criticava esses caminhos. E Minas Gerais não 
progride, ainda está como na época daquele poeta de 200 anos atrás: 
"Pelos caminhos de Minas ... " e não sei mais o quê. 

Vamos sacudir os mineiros e fazer com que este Estado progrida, 
construindo rodovias, ao invés de ficar nesses "caminhos de Minas", 
nessa vergonha nacional, que provoca acidentes e mortes de pais de 
família. As estradas são mal-sinalizadas. Dizem que é a maior rede 1 

rodoviária nacional, mas existe apenas no papeL Como pode ser a li 
maior rede? Maior rede de quê? Não existe nada disso. Existem 
apenas estradas esburacadas, pior do que tábua de pirulito. Estão \ 
fazendo uma rodovia para São Paulo, a Fernão Dias, bem no conceito 

1 
mineiro: um negocinho bem apertadinho, mas não se conclui a obra, 
que há 12 anos está sendo feita. 
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Um Deputado combinou de apresentarmos emendas de 

R$690.000,00, e eu, na boa-fé, acreditando em todo o mundo, fi-lo, 
mas vejo agora que há Deputados apresentando emendas de 
R$26.000.000,00. Estamos exaustos e quero encerrar, mas protesto 
contra essas injustiça no Estado e contra a falta de compromisso dos 
Deputados desta Casa, que não cumprem sua palavra. 

É preciso que o povo mineiro saiba disso. Esta Casa precisa 
retornar às suas tradições. Nós, Sr. Presidente, os mais antigos - e V. 
Exa. é da minha época - sabemos que, anteriormente, esta Casa 
cumpria seus compromissos, diferentemente de agora. Criou-se na 
Assembléia uma cultura de não se cumprirem os compromissos. 
Acerta-se algo nas comissões, mas, no Plenário, ocorre algo muito 
diverso. Não concordo com esse tipo de comportamento. Perdoem-me 
os meus pares, mas não concordo com isso, pois palavra é palavra e 
entendimento é entendimento. Portanto, meu voto no orçamento que 
está sendo aprovado para ser executado em 2001 é contrário. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o 
Deputado Alberto Pinto Coelho. 

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
tive a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho dos relatores e 
sub-relatores do orçamento, especificamente, numa audiência em que 
compareceram a esta Casa a diretoria da CEMIG e os técnicos 
executivos dessa empresa. E, naturalmente, numa linha em que se 
buscava a segurança para a relataria do orçamento do Estado, que, 
com toda a certeza, é uma peça da maior importância, assisti ao 
debate em que se suscitava a dúvida quanto ao aspecto da legalidade 
dos consórcios firmados entre a CEMIG e os seus parceiros na 
construção de algumas usinas hidrelétricas. Nessa oportunidade, o 
Deputado lrani Barbosa, com o embasamento jurídico de sua 
assessoria, entendia indispensável uma autorização, caso a caso, 
para que a CEMIG pudesse, efetivamente, participar desse consórcio. 
Ele se referia a um dispositivo constitucional expresso no art. 65, § 19 
e 20, da Constituição Federal. Nessa oportunidade, assisti ao embate, 
assisti à contra-argumentação do assessor jurídico da CEMIG e 
procurei buscar elementos para que, em havendo dúvida, tivesse eu a 
oportunidade de usar a tribuna para esclarecer o Plenário a respeito. 

k( 
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E assim o fiz. E aquele assessor mostrou que existe uma lei estadual 
específica que guarda perfeita consonância com o texto da Carta 
maior, que é a Constituição Federal. A Lei n° 12.653 altera a Lei n° 
8.655, de 18/9/84, que dispõe sobre a mudança de denominação da 
CEMIG e sobre a ampliação de seu objetivo social e dá outras 
providências. Essa lei, em seu art. 10°, parágrafo único, diz o 
seguinte: "As atividades previstas nesse artigo poderão ser exercidas 
por intermédio da empresa criada pela CEMIG ou empresa de que 
venha a participar, majoritariamente ou minoritariamente, mediante 
deliberação do Conselho de Administração. Nessa oportunidade, o 
assessor jurídico mencionou uma decisão exarada pelo Superior 
Tribunal Federal em que esse dispositivo supre a exigência 
constitucional. Essa ação direta de inconstitucionalidade, embasada 
exatamente nesses mesmos princípios, teve, do relator, o pedido de 
cautelar indeferido. E depois, por acórdão firmado, por unanimidade 
dos membros do Superior Tribunal, a confirmação do que foi expresso 
no relatório do Ministro Maurício Correia. 

Portanto, entendo eu, em que pese a respeitar o princípio do acordo 
que foi feito nesta Casa, que não poderia deixar de estar aqui para 
trazer ao conhecimento deste Plenário, que, num acordo feito agora, 
esses destaques, que buscavam corrigir esse erro feito pela relataria 
do orçamento, deixaram de ser apresentados a este Plenário. Então, 
temos de, aqui, tentar buscar um entendimento novo. É esse o apelo 
que faço para que este parlamento não cometa esse equívoco, que 
poderá trazer sérias conseqüências para as usinas que já se 
encontram em execução em nosso Estado. Chamo a atenção de V. 
Exas., mostrando que a dúvida que o relator do orçamento e o sub-
relator eventualmente tinham está inteiramente resolvida com essas 
informações e com essa decisão do Superior Tribunal Federal. Não 
podemos votar e cometer esse grave equívoco com conseqüências 
para aquilo que é da maior importância para o desenvolvimento do 
Estado: a geração de energia. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o 
Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pela 
primeira vez, desde que estou nesta Casa e para minha alegria, vejo 
que os Deputados estão trabalhando de maneira correta e acertada, 
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quando se debruçam sobre o orçamento, discutindo até mesmo 
questões da administração indireta, das empresas controladas pelo 
Estado. 

Os Deputados conseguiram identificar manobras do Executivo, 
como sempre foram praticadas, tentando aprovar um orçamento que, 
na verdade, era um cheque em branco para o Governo fazer o que, 
como e quando quisesse. 

Desta vez, algumas falhas ocorreram, como discutirmos de maneira 
açodada determinadas questões de emendas, o que poderíamos ter 
feito em tempo hábil, de forma que fõssemos bem esclarecidos e 
pudéssemos ter votado sem esse açodamento. 

O Executivo precisa entender que o Poder Legislativo é diferente e 
que executa o que esse Poder define, e não o que o Governo acha 
que tem de fazer. Por exemplo, vimos previsão de receita 
orçamentária inexistente, que classificou como "outros". Quais são os 
"outros"? Não sei. 

Duzentos e cinqüenta e sete milhões que disse que aplicaria no 
Estado, mas não sabia dizer onde. Todas as estratégias eram para 
que tivesse aprovação no orçamento e fizesse segundo seus 
interesses políticos e sua conveniência. Aí, ressalto a grande 
importância que foi para esta Casa a extinção da subvenção social. 
Agora, o parlamentar tem de se debruçar sobre o orçamento e 
defender a sua região, porque essa é a única forma legítima, legal, a 
qual a sociedade espera que o seu representante use na hora de 
discutir a divisão do bolo. 

O Governo disse que tem obras a executar na CEMIG, e aí disse 
que a obra já está iniciada, só que não está aprovada no orçamento 
anterior. Como o Governo começa uma obra sem ter autorização 
orçamentária? Ocorre que agora os tempos são outros. Este Poder vai 
votar sim, mas de maneira soberana, independente, ainda que haja 
equívocos; sempre eles ocorrerão. Mas será muito melhor do que no 
passado. Orçamento público é coisa séria, e o Governo nunca 
planejou suas ações, porque nunca foi preciso. No ano passado vimos 
perto a possibilidade de R$7.000.000.000,00 para o Governo 
suplementar, porque, além dos oito que pediu, não onerava esse 
percentual uma série de outros valores que davam mais ou menos 
isso. E já não será assim. O Poder Legislativo agora quer o controle 
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da execução orçamentária. E como se controla a execução 
orçamentária? Na medida em que o Governo precisa e manda um 
projeto definindo para onde é, essa Casa vai avaliar se é prioridade ou 
não. O Governo disse que a prioridade era construir centro de 
convenção em Juiz de Fora, mas o relatório achou que era investir na 
construção de unidades habitacionais. Este é o papel do Poder 
Legislativo. Somos representantes do povo e temos de definir quais 
são as prioridades, e não o Governador. Pode até achar o que seja 
melhor, mas nós definimos o que é melhor. Poderíamos ter feito essa 
discussão de maneira mais tranqüila, de forma a ter tempo de estudar 
a matéria. Mas é melhor que votemos dessa fonma, porque agora o 
Poder Legislativo está cumprindo o seu papel, está no limite máximo 
de sua competência. Que o Governador cumpra o que for definido 
nesta votação do orçamento. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o 
Deputado Chico Rafael. 

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, Srs. Deputados, demais 
pessoas, estamos tratando da votação da lei orçamentária. Gostaria 
de ter em mãos todo o processo, inclusive o relatório, com todas as 
emendas que foram apresentadas, para fazer uma avaliação, deles 
retirando os dados necessanos para proceder ao meu 
pronunciamento. Peço-lhe que faça chegar até minhas mãos esse 
relatório. 

O Sr. Presidente (Deputado Márcio Cunha) - Esta Presidência 
solicita á assessoria da Casa que faça chegar ao Deputado Chico 
Rafael a sua solicitação. Quero crer que seria o relatório do projeto. 
Caso V. Exa. deseje informações complementares, solicitaríamos que 
algum assessor da Comissão esteja à esquerda da nossa mesa, para 
prestar -lhe os devidos esclarecimentos. 

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que 
temos em mãos e o que se encontra na mesa, para ser votado, é 
apenas a metade do orçamento. Desta forma, não conseguiremos 
desenvolver nosso raciocínio. Gostaria de ter em mãos todas as 
emendas acolhidas pelo relatório. Não houve a publicação integral da 
matéria, e esta Casa não pode votar sem saber o que está votando. 
Não temos em mãos todas as emendas apresentadas. Creio que, 
quando um projeto encontra-se em condições de votação, deve estar 
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na mesa, para que todos os Deputados possam consultá-lo. O 
projeto não foi publicado integralmente, ferindo o Regimento Interno. 
O art. 204, § 6°, é claro ao tratar da questão orçamentária: "Enviado á 
Mesa da Assembléia, o parecer será publicado na íntegra". Como 
votaremos um projeto dessa envergadura, que trata da vida do povo 
de Minas, da questão orçamentária de Minas, um projeto de 
R$17.000.000.000,00, que afeta quase 500 mil servidores no Estado, 
que afeta todo o povo mineiro? Indago aos senhores, que têm sobre 
os ombros a responsabilidade de agir com transparência, coerência, 
seriedade: Estão de acordo em votar emendas cujo teor 
desconhecem? Este relatório foi concluído ontem, às 10h30min; vem-
se arrastando, há alguns meses, na Casa, e ainda não foi votado na 
íntegra. Sr. Presidente, insisto, preciso de todas as emendas para que 
possamos avaliar o que está-se passando. 

Sr. Presidente, gostaria que o tempo gasto para trazer essas 
emendas fosse descontado do meu tempo de uso da palavra. 
Aguardarei pacientemente. V. Exa. pode paralisar o relógio, que 
aguardaremos. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte)- Deputado Chico 
Rafael, já que V. Exa. vai usar todo o tempo para ler todas as 
emendas, gostaria de aproveitar e comunicar a este Plenário, a V. 
Exa. e aos telespectadores que o Deputado Alencar da Silveira Júnior, 
no exercício do seu mandato, beneficiou a cidade de ltabirito com 
recursos do orçamento. Gostaria de lembrar que a cidade de 
Jacutinga também foi beneficiada nesse orçamento, com a estrada 
que vai de Jacutinga até a divisa, que V. Exa. conhece bem, e tenho 
certeza de que é o anseio do povo daquela cidade. Jacutinga, que faz 
parte do circuito das malhas, agora terá essa tão sonhada estrada. A 
cidade histórica do Serro, que muito respeito, também foi beneficiada. 
Apesar de o Prefeito não ter tido meu apoio na eleição, meu 
compromisso continua sendo com a cidade do Serro. Foram, também, 
beneficiadas as cidades de Santo Antônio do ltambé, Serra Azul de 
Minas, Andradas, cujo Prefeito, jovem e dinâmico, tomará posse no 
próximo dia 1°. Beneficiei, também, Ouro Preto, cuja Prefeitura será, 
pela primeira vez, assumida por uma mulher, a dinâmica companheira 
Marisa Xavier, do PDT. Minas Novas também foi beneficiada, 
independente de partido ou de cor política. Sem dúvida, o 
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compromisso do Deputado Estadual Alencar da Silveira Júnior é 
com aquela cidade, é com o povo e com a gente daquela terra. Fica o 
apelo aos companheiros votados em Belo Horizonte para que 
continuemos fazendo uma frente pró-Belo Horizonte, para que 
continuemos a ser os Deputados votados na Capital, pois ela não 
anda sozinha; precisa do Governo do Estado. 

Quero lembrar que, no último ano, dediquei uma verba, no 
orçamento, para a segurança em Belo Horizonte, para que fosse 
monitorado todo o Centro da cidade, a fim de que se diminuísse o 
número de assaltos, a exemplo do que aconteceu em Nova Iorque. 
Até então, não foi pago. 

Finalizando, já que V. Exa. fará a leitura de todas as emendas, fica o 
apelo do Deputado Estadual Alencar da Silveira Júnior para o 
Governador Itamar Franco cumprir o orçamento do Estado, pagar as 
emendas do Estado e ajudar as cidades. 

Precisamos de estradas. O Deputado que antecedeu V. Exa. 
afirmou que Minas parou, não tem estrada nem progresso. Minas não 
pode continuar sendo um grande pequeno Estado. Temos de voltar a 
fazer com que continue crescendo e sendo um dos maiores Estados. 

Tenho certeza de que, durante a leitura, V. Exa. mostrará ao 
Governo do Estado, à gente da nossa terra, que a Assembléia está 
preocupada com as obras que alavancarão este Estado para um 
futuro melhor. Se não for para nós - pois, para mim e para muitos que 
aqui se encontram, não há muita chance -, será para nossos filhos e 
netos. Muito obrigado. 

O Deputado Chico Rafael - Quero, primeiro, dizer ao Deputado 
Alencar que é sempre um prazer ter seu aparte no nosso 
pronunciamento. Reitero, Sr. Presidente, a solicitação de que seja 
paralisada a contagem do cronômetro da Assembléia e cheguem às 
minhas mãos as emendas que foram apresentadas pelos 
parlamentares. Repito, não acredito que estejamos votando uma 
matéria dessa importância sem ter as emendas apresentadas pelos 
parlamentares. 

O Deputado Márcio Cunha (em aparte) - Ilustre Deputado Francisco 
Rafael, que esta legislatura soube respeitar e admirar. Temos certeza 
da inteligência de V. Exa., de suas preocupações, mas é importante 
que façamos alguns esclarecimentos. 
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O primeiro deles é que a assessoria da Casa está providenciando 

algumas emendas que, por uma questão que, obviamente, será 
explicada, serão feitas em errata. O Deputado lrani Barbosa, sub-
relator da Comissão de Fiscalização Financeira, também deu os 
esclarecimentos necessários em razão de não termos, no texto da 
nossa mensagem, a suplementação que foi definida no Colégio de 
Líderes e à qual, nós, da relatoria, obedecemos "ipsis litteris". 

Ilustre Deputado Francisco Rafael, que, insisto, todos nós soubemos 
admirar pela tenacidade e paixão com que defende suas convicções, 
fruto, sem dúvida alguma, do caráter de V. Exa. e do trabalho que 
enaltece e traz a esta Assembléia. Digo isso e tenho certeza de que 
falo em nome de todos nós. 

Gostaria de lembrá-lo das dificuldades que tivemos para fazer uma 
análise profunda e criteriosa da proposta orçamentária. V. Exa. 
participou de inúmeras reuniões e encontros que tivemos com os 
Secretários da Fazenda, do Planejamento e da Casa Civil. Participou, 
também, ou pelo menos, teve o conhecimento, da diligência que a 
Comissão de Fiscalização Financeira fez nesse projeto, trazendo os 
dirigentes da CEMIG, da COPASA-MG, informações extras ao DER-
MG, à COMIG, enfim, uma série de informações complementares, 
para balizar a nós, Deputados da Comissão de Fiscalização 
Financeira, para que pudéssemos produzir uma análise da peça 
orçamentária. 

O que faz, na verdade, a Comissão de Fiscalização Financeira ao 
proferir o seu voto, o seu relatório, é dar um balizamento, propor um 
norte, uma votação ao Plenário. 

V. Exa., como integrante deste douto Plenário, ilustre Deputado 
Chico Rafael, o faz com competência e tem o direito de tomar 
conhecimento de tudo aquilo que integra a peça orçamentária. 

É importante que V. Exa. saiba e esteja perfeitamente afinado com 
as circunstâncias em que estamos aprovando esse projeto, 
analisando o relatório da Comissão. Em primeiro lugar, estamos sob 
os auspícios da Lei de Responsabilidade Fiscal, que introduziu 
metodologias, questões que, até hoje, não foram dirimidas nem 
explicadas em nenhum parlamento deste País. Tenho a honra de 
representar esta Casa na ONALE. O Deputado Miguel Martini já foi 
seu Presidente. E, como tal, tive a oportunidade de conversar, em um 
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encontro em Fortaleza, com inúmeros Deputados, sobre a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Fiquei impressionado com o grau de 
desconhecimento de todos sobre a matéria. 

Portanto, ilustre Deputado Francisco Rafael, sei que as dificuldades 
são muitas, mas nós, da Comissão de Fiscalização Financeira, 
tinhamos o dever constitucional, regimental de trazer a este Plenário 
as devidas explicações e um relatório que consubstanciasse o mínimo 
necessário para que pudéssemos votá-lo. Quero dizer aos Deputados 
e a V. Exa que nós, exaustivamente, debatemos e discutimos a 
matéria. Se não estamos apresentando uma peça afinada, acabada, 
da forma que gostaríamos de fazer, pode ter certeza de que não foi 
por falta de empenho nem de trabalho. Enquanto isso, quero crer que 
a assessoria esteja ultimando o que falta da peça orçamentária para 
que V. Exa. a tenha completa. 

Devo acrescentar que foram utilizados critérios para que 
pudéssemos acatar as emendas dos 77 Deputados. Em primeiro 
lugar, pelo que tenho conhecimento, posso ser contestado por algum 
Deputado que esteja aqui há mais tempo do que eu, todos os 
Deputados apresentaram emendas ao orçamento. Tivemos 3.099 
emendas, das mais justas, porque, em última instância, somos nós, os 
Deputados, que representamos os 853 municípios do Estado, 
conhecemos a complexidade, a diversidade deste Estado; Guimarães 
Rosa disse que "Minas são muitas", e a Minas do vale do 
Jequitinhonha, seguramente, é diferente da do Norte de Minas, que, 
por sua vez, é diferente da do Sul de Minas, que V. Exa. representa 
tão bem nesta Casa. 

Portanto, é de imaginar que Deputados do vale do Jequitinhonha, do 
Norte e do Sul de Minas apresentem ao orçamento contribuições que 
possam favorecer seus municípios. Por isso, Deputado Chico Rafael, 
não é fácil compatibilizar, não é tarefa simples acatar o máximo de 
emendas possíveis. Por isso quero afiançar a V. Exa. que utilizamos 
um critério absolutamente justo, que foi acatar tudo aquilo que viesse 
do Colégio de Líderes, e isso foi feito "ipsis literis". Acatamos todas as 
decisões do Colégio de Líderes. 

Quero dizer a V. Exa. que a Comissão de Fiscalização Financeira é 
integrada por homens sérios, dignos, alguns deles há vários anos 
neste parlamento, mas são seres humanos, e, vez por outra, podem 
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cometer equívocos; a Comissão não se furtou, em nenhum 
momento, de dizer que deveriam vir a Plenário para que pudéssemos, 
transparentemente, discuti-los. Quero pedir desculpas a V. Exa. por 
me alongar, mas sei que a argumentação que usa neste Plenário é 
rica, sem dúvida alguma, fruto de uma consistência e de uma paixão 
enérgica. 
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V. Exa. receberá da assessoria o restante, para que tenha 
conhecimento de toda a peça que produzimos e trouxemos a Plenário, 
conforme o compromisso da Comissão feito com o Colégio de 
Líderes, ou seja, o de que iríamos envidar todos os esforços nesse 
sentido. 

Por isso, ontem, estivemos até à meia-noite e meia - e alguns de 
nós daqui saíram às 2 horas da manhã, para, efetivamente, cumprir o 
compromisso que fizemos com o Colégio de Líderes de trazer essa 
peça orçamentária para o Plenário. Deputado Chico Rafael, insisto e 
confirmo, é V. Exa., junto com os demais Deputados, que dirão "sim" 
ou "não" a esse relatório que emitimos. Muito obrigado. 

O Deputado Chico Rafael - Srs. Deputados, acabei de ser informado 
pela assessoria da Casa de que a gráfica ainda está rodando as 
emendas. Os Deputados estão de acordo em votar um monstrengo 
jurídico que sequer está na mesa para ser votado? Os Deputados 
conhecem quais são as emendas que foram apresentadas ao 
orçamento para serem votadas? O Deputado tem o direito de saber o 
que está se passando aqui. Não acredito que uma Casa como esta, 
constituída de homens de bom senso e experimentados, esteja de 
acordo em votar aquilo que ainda não consta do projeto e não se 
encontra na mesa. 

Outra coisa: passaram a perna na maioria dos Deputados. Fomos 
informados de que deveríamos apresentar emendas até o valor de 
R$690.000,00, destinadas aos municípios. O Deputado Alencar da 
Silveira Júnior, réu confesso neste Plenário, disse que apresentou 
uma emenda de R$1.300.000,00 em favor da região de Jacutinga, etc. 
Essa região é do meu interesse e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
pois de lá somos. Também poderíamos ter apresentado emenda, 
porque tínhamos interesse. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva agiu de 
boa-fé e apresentou emenda de apenas R$690.000,00. Enquanto 
isso, o alto clero da Casa apresenta as emendas que quer, fazendo o 
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que deseja. 

Neste momento, o Deputado lrani Barbosa está na gráfica, tentando 
compatibilizar alguns interesses. Estávamos no Colégio de Líderes 
quando tentaram passar mel em nossa boca, sugerindo que 
apresentássemos as emendas. E aquelas que não foram acatadas - e 
foram muitas em favor do Sul de Minas, onde há muitas estradas sem 
asfalto e carências... Por que isso está acontecendo? O Deputado 
João Leite é testemunha, pois também lhe fizeram a oferta de que 
iriam incluir na errata uma emenda destinando R$10.000.000,00 para 
Belo Horizonte, para atender a áreas de risco, a ser publicada 
amanhã. 

Ora, Deputados, que Casa é esta, onde não primamos em cumprir o 
Regimento Interno no orçamento de R$17.000.000.000,00 do segundo 
maior Estado do País? É assim que vamos conseguir atender à nossa 
população, prestigiando o alto clero da Assembléia, que apresentou 
emendas das mais variadas, destinando milhões de reais para a 
construção de estradas e as prefeituras? Enquanto isso, nós, 
Deputados que apresentamos emenda no valor de R$690.000,00, 
vamos compactuar com isso? Pergunto aos Deputados que 
apresentaram emendas de R$690.000,00 se estão de acordo que 
determinados Deputados apresentem emendas no valor de 
R$8.300.000,00, para a construção de estradas, entre Cachoeira da 
Prata e Maravilhas, no valor de R$2.199.000,00 ou entre Arinos e São 
Francisco, no valor de R$8.359.000,00? E nós, que apresentamos 
emendas no valor de R$690.000,00, vamos aceitar e ficar quietos? 

Não sei o teor das outras emendas. Quero crer- e estou começando 
a acreditar - que não foram publicadas no diário oficial do Estado 
porque contêm outros interesses, para que os Deputados não 
tomassem conhecimento delas. Não tenho outro raciocínio nem 
interpretação dessa conduta. Com a desculpa de que se publica 
amanhã e se resolve sem problema e que é erro material, ora, depois 
do que está sendo dito, do que está publicado e do que não está, 
serão coniventes com essa situação da Assembléia? O orçamento é a 
peça mais importante da organização administrativa do Estado. Não 
estou com o intuito de fazer obstrução para prejudicar quem quer que 
seja. Gostaria que nós, Deputados, cumpríssemos o nosso papel e o 
Regimento da Casa e fizéssemos um orçamento de acordo com a 
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realidade do Estado, sem prestigiar nem preterir ninguém. 
Passaram a perna em nós e em todos aqueles que apresentaram 
emendas no valor de até R$690.000,00. O Deputado Agostinho 
Patrús, há pouco, interpelou-me, perante o Colégio de Líderes, 
dizendo-me que, caso não colaborasse ... 
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Continuarei a falar sobre a interpelação que o Deputado Agostinho 
Patrús fez-me, no Colégio de Líderes, na presença de vários colegas 
Deputados. Disse-me que, caso eu não colaborasse com a votação do 
orçamento, teria o maior opositor na Casa. Talvez a minha 
imaturidade não me deixe entender por que um Deputado não pode 
pedir que se cumpra o Regimento Interno, seja votado um orçamento 
transparente e possa conhecer as emendas que está votando. Ainda 
tenho de aceitar isso de um decano da Casa, dizendo que fará 
oposição a mim a partir do ano que vem. Qual a razão disso, queridos 
Deputados? Não estou agredindo ninguém nem a Casa, porque faço 
parte deste Poder. Queridos Deputados, não podemos conviver com 
isso. O Deputado Márcio Cunha exaltou-se. Isso é próprio dele por ser 
um Deputado jovem e vibrante, que costuma defender as suas causas 
também com grande paixão. 

Apresentei várias emendas destinadas ao Sul de Minas. Destinei 
emenda á cidade de Pouso Alegre, no valor de R$ 2.000.000,00, e foi 
rejeitada pelo relator. Apresentei emenda, no valor de R$400.000,00, 
para a construção de uma ponte sobre o rio Sapucaí, no Município de 
Conceição dos Ouros, e foi rejeitada pela Comissão. Apresentei 
emenda, no valor de R$2.000.000,00, destinada á pavimentação da 
estrada que liga Paraisópolis, Consolação e Cambuí, a qual também 
foi rejeitada pela Comissão. Não deduzi nenhum valor de outras 
dotações, simplesmente fiz o desdobramento das próprias dotações 
do DER-MG e da COPASA-MG. Não tirei recurso de nenhuma 
entidade. Apresentei emenda, no valor de R$2.000.000,00, destinada 
à pavimentação da estrada que liga os Municípios de Toques do Mogi 
e Borda da Mata, na região Norte, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, mas 
não conseguimos nada, porque a relataria atendeu aos caciques da 
Casa. A plebe e o baixo clero, aqui, não têm vez. Temos de nos 
abaixar cada vez mais, para aceitar as imposições do alto clero da 
Casa. Não podemos aceitar isso. 

Apresentei, também, uma emenda, no valor de R$1.500.000,00, 
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destinada à pavimentação da estrada que liga a Rodovia Fernão 
Dias ao Município de Bom Repouso. Também essa emenda foi 
rejeitada pela Comissão. Apresentei outra, no valor de R$500.000,00, 
para ligar o Município de Camanducaia a Monte Verde. Também foi 
rejeitada pela Comissão. Pergunto: por que foram acatadas emendas 
do alto clero da Assembléia? Indago a todos os senhores, que têm 
bom senso: por que vamos votar um orçamento sem saber o que 
estamos votando? As emendas sequer chegaram, até agora; estão na 
gráfica. A Assembléia irá cometer essa heresia, esse abuso, esse 
esbulho em relação ao Regimento e à Constituição do Estado, 
votando sem saber em quê? Volto a dizer que serão colocadas 
emendas que nem sabemos o que contêm. Faço um apelo veemente 
e dramático a todos os Deputados. Temos que exercer o nosso 
mandato e, pelo menos, tomar conhecimento do conteúdo dessas 
emendas que estão para ser votadas. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Deputado Chico 
Rafael, agradeço o aparte que V. Exa. me concede. Quero dizer que, 
para mim, para toda a Bancada do PT e, seguramente, para todos os 
Deputados, é motivo de orgulho e de alegria a sua presença entre 
nós, por sua dedicação, competência e empenho para que o nosso 
Estado seja cada dia melhor. Compartilho suas preocupações. 
Vivemos uma situação grave não somente quanto ao orçamento que 
está sendo discutido agora, mas também em muitas outras situações 
nas quais V. Exa. teve a oportunidade de se manifestar com essa 
mesma ênfase, mostrando sua preocupação em garantir que tanto a 
Assembléia Legislativa quanto todos os outros setores 
governamentais empenhem-se em tornar nosso Estado cada vez mais 
justo e equânime. 

Antes de fazer minhas reflexões, Deputado, se V. Exa. permitir, 
quero desejar a V. Exa., a todos os colegas Deputados e Deputadas 
um Natal muito feliz. Estendo os votos aos trabalhadores desta Casa, 
que tanto nos têm ajudado, desde o pessoal da limpeza até os 
técnicos mais gabaritados, do mais alto nível, que têm dado uma 
enorme contribuição ao desenvolvimento desta Casa, dedicando seu 
tempo, seu trabalho, sua energia em favor da nossa evolução. Desejo 
a todos os trabalhadores da Assembléia Legislativa um Natal muito 
feliz e que possamos nos revestir da energia mais positiva para entrar 
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no prox1mo milênio com toda a força e determinação de fazer o 
Estado evoluir no sentido do Estado Democrático Direito, de 
transparência e de justiça. 

Quero trazer algumas reflexões. V. Exa. fala das injustiças 
praticadas no Estado, mas esse não é um fruto do trabalho da 
Assembléia Legislativa e das mazelas existentes entre nós. O 
problema reside na origem do orçamento: ele é injusto na origem, 
organização e proposição. A responsabilidade não é apenas da 
Assembléia, pois ele já vem com os problemas graves da distribuição 
e partilha incorreta dos recursos. Se V. Exa. analisar com carinho, 
verá que sua região está muito mais bem contemplada que a da 
Deputada Maria José Haueisen, dos Deputados Wanderley Ávila e 
Ermano Batista e de tantos outros, como o Alto Paranaíba, o Triângulo 
Mineiro, os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, etc. A distribuição é 
malfeita. O Governo não soube fazer um planejamento adequado e 
não nos encaminhou uma peça que merecesse ser tratada como um 
plano de orçamento para o próximo ano. 

O erro está na origem e no nosso comportamento, considerando a 
forma como tudo foi conduzido. Reconheço e parabenizo o esforço, o 
empenho e a preocupação de todos os relatores em fazer, sem 
influências externas, uma peça essencialmente da Assembléia 
Legislativa, como foi colocado na discussão entre os Líderes. Não 
foram felizes ao tratar, de maneira tão fechada, a questão, mas 
avançamos. A Assembléia Legislativa, com todos os seus defeitos, 
avançou. 

Vamos analisar, por exemplo, a questão da Emenda n° 29, da 
Constituição Federal, que determina o mínimo de recursos para a 
saúde. O Governo do Estado, em sua mensagem, disse que priorizará 
a saúde, a segurança e as questões sociais; no entanto, nem a 
determinação constitucional estava cumprindo. Nós, Deputados, 
porém, percebemos a situação e, com nossa atuação decisiva, 
conseguimos garantir mais investimentos e melhores condições para 
a saúde, como determina a Constituição. Com todos os defeitos da 
proposta orçamentária, se analisarmos a distribuição nas diferentes 
regiões, veremos que melhorou, apesar de não estar de acordo com o 
nosso desejo, pois poderia ser mais justa. De acordo com seu 
argumento, poderíamos dizer que todos, com exceção do Sui e da 
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reg1ao central, estávamos prejudicados, uma vez que 
representamos regiões que precisam de recursos em razão da 
carência e da necessidade ou da potencialidade de desenvolvimento. 

Então, quero dizer que, com todos os defeitos, avançamos um 
pouco nessa peça. Estamos aprendendo, Deputado Chico Rafael, o 
que não aprendemos no passado, porque esta Assembléia 
Legislativa, atualmente sob a coordenação do Deputado Anderson 
Adauto, mudou seu perfil e sua maneira de ver e fazer as coisas. 
Estamos num processo de aprendizagem, em que a construção, a 
votação, a fiscalização e a execução do orçamento será diferente. 
Assim, tenho a convicção de que, com todos os defeitos, avançamos 
um pouquinho, mas vamos avançar muito mais no próximo milênio e 
no próximo século, porque, com a independência e a capacidade 
dialógica desta Casa, gerada em razão dos problemas conjunturais, 
seremos melhores. Com todos os defeitos, faremos desta Assembléia 
Legislativa um espaço de representação popular respeitado e querido 
pelo povo. V. Exa. coloca uma questão muito preocupante: há várias 
emendas não analisadas. Mas discutimos, no Colégio de Líderes, que 
nenhum de nós iria votar sem tomar conhecimento de todo o teor 
delas. 

Então, porque não foram publicadas, não significa que vamos votar 
sem conhecê-las. Antes de votar qualquer emenda, o conjunto das 
emendas e o orçamento, vamos conhecê-las. Caso contrário, por falta 
de conhecimento ou dúvida, poderemos votar coisas que prejudiquem 
os interesses de Minas. Por isso, acho que devemos destacá-las e 
rejeitá-las. Assim, poderemos avançar. Mas, se tomarmos todas as 
emendas que faltam, que não vieram aqui, posso assegurar, 
categoricamente, por tudo que já foi apresentado, que não 
representam nem 0,5% do conjunto dos recursos que V. Exa. expôs 
como R$17.500.000,00. 

Reconheço a preocupação de V. Exa., compartilho dela, mas o pior 
seria se, neste final de ano, não apresentássemos ao povo de Minas 
um orçamento, com todos os defeitos, mas consolidado e votado. O 
Orçamento pode ter muitos problemas, mas o não-Orçamento é muito 
mais grave. E não digo isso em razão do conteúdo, do problema das 
emendas, é a natureza do Governo. E não é só desse, é de governos 
sucessivos, que não aprenderam a respeitar as determinações legais 
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e constitucionais, com todos os defeitos que têm. Acho que esses 
defeitos podem e serão superados em razão de um acordo de 
Líderes. Por isso, como Líder do PT, solicito a suspensão da reunião 
para que seja feito esse acordo. Se houver entre nós um acordo para 
que possamos apresentar ao povo de Minas, com todos os 
problemas, esse orçamento, estaremos oferecendo mais do que o 
não-orçamento. E o não-orçamento é dar um cheque em branco a um 
Governo que tem algumas e importantes características positivas, 
mas tantas outras merecedoras de críticas as mais severas. Muito 
obrigado. 

O Deputado Chico Rafael - Nobre Deputado Adelmo Carneiro Leão, 
a sua coerência de pensamento, de raciocínio enriquece muito esse 
modesto pronunciamento nosso. Com homens como V. Exa., é que 
aprendemos a atuar na vida parlamentar. Eu o tenho como uma das 
grandes referências desta Casa. Quero me unir ao senhor quando diz 
que as injustiças que temos são decorrentes de um processo longo e 
histórico, mas cabe a nós, homens públicos, parlamentares, que 
prometemos, em praça pública, o cumprimento da lei, da moralidade, 
da transparência, neste momento em que decidimos a vida fiscal e 
orçamentária deste Estado, debruçar-nos com mais cuidado, com 
mais empenho e não deixar coisas dessa natureza acontecerem. 
Temos o relatório do orçamento do Estado apresentado quase á meia-
noite de ontem e publicado aos pedaços pela imprensa. Agora, de 
última hora, também aceitando emendas para agradar aos Deputados. 
Acho que não é dessa forma que a Assembléia Legislativa de Minas 
vai sequer iniciar o processo de correção das injustiças que temos no 
País e no Estado. É uma pena. Lamento profundamente ver a peça 
orçamentária do Estado ser tratada dessa forma, muito embora V. 
Exa. tenha trabalhado arduamente, principalmente no setor da saúde, 
que é sua área específica. Graças a V. Exa., foi detectada a ausência 
de recursos no setor de saúde, e, por meio de um acordo do Colégio 
de Líderes, pudemos incluir emendas para atender esse setor, 
inclusive o Hospital Regional de Pouso Alegre, com uma verba de 
R$700.000,00 para ampliar os serviços de hemodiálise, psiquiatria e 
oncologia. 

Com relação ao fato de nossa região ser contemplada com o maior 
percentual do Estado, o Sul de Minas está em plena pujança 
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econômica. O Estado precisa investir na região para manter e atrair 
o setor industrial de São Paulo, que hoje já não consegue conviver 
naquele verdadeiro inferno que se transformou a Grande São Paulo. 
Então, muitos empresários estão saindo e procurando outras regiões, 
e o Estado precisa atrai-los para o Sul de Minas. 

Com isso, certamente, vamos conseguir, por meio da arrecadação 
do ICMS e de todos os impostos, a geração de novos empregos, 
postos de trabalho e vamos conseguir recursos para que o Estado 
possa olhar, cada vez mais, os irmãos tão desamparados do 
Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte de Minas, com os quais também 
muito me preocupo. O Estado precisa ter ações mais efetivas nesse 
setor, não por meio de medidas emergenciais, como dar cestas 
básicas, mas de investimentos públicos para gerar postos de trabalho, 
o povo ter condições dignas de vida e não ser obrigado a se submeter 
ao suplício de viver com uma cesta básica. 

O Deputado Agostinho Patrús (em aparte) - Deputado Chico Rafael, 
V. Exa. relatou um fato ocorrido na reunião de Líderes que foi o que 
aconteceu. Na realidade, como o parlamentar mais antigo desta Casa, 
com cinco mandatos - sei que V. Exa. está iniciando o seu primeiro 
mandato e tem a mesma preocupação com o Estado -, a minha 
grande preocupação é que, se não votarmos o orçamento e ficarmos 
preocupados com pequenos detalhes, favorecimentos de emendas de 
um Deputado ou outro, que, tudo somado, não representa 
R$20.000.000,00, vamos inviabilizar o Governador no mês de janeiro, 
porque, naquele mês, terá que utilizar um doze avos do orçamento de 
2000. 

O que vai acontecer, Deputado Chico Rafael? O Governador que 
está contando, para o ano 2001, com um orçamento de 
R$17.000.000.000,00, só vai poder usar um doze avos de menos de 
R$14.000.000.000,00, que foi o orçamento votado e aprovado e que é 
o orçamento do Estado para 2000. 

Em outras palavras, o Governador, que estava contando, 
orçamentariamente, com R$1.500.000.000,00, aproximadamente, 
para janeiro, vai contar com menos de R$1.200.000.000,00. Com isso, 
o Governo, possivelmente, não terá condições de pagar seus 
compromissos da dívida, o funcionalismo público e outras despesas 
indispensáveis. 
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Então, a minha preocupação e exaltação, e até peço desculpas a 

V. Exa., é exatamente a preocupação de que o Governador Itamar 
Franco fique inviabilizado e, com toda a razão, coloque a culpa na 
Assembléia Legislativa. Ele estará com todo o dinheiro do IPVA 
arrecadado em janeiro e ficará impossibilitado de utilizá-lo, porque só 
poderá utilizar R$1.200.000.000,00 ou menos do que isso, porque, 
orçamentariamente, a Assembléia Legislativa só definiu isso para 
2000, que era o que havia. Então, não poderá utilizar os 
R$3.000.000.000,00 de crescimento da receita de Minas para 2001, o 
que equivale a mais de R$250.000.000,00 por mês. 

Então, Deputado, a minha preocupação é essa. Acho que temos que 
nos debruçar sobre os aspectos maiores do orçamento e, se houver 
algum equívoco maior, devemos corrigi-lo. 

O relatório foi feito pela Comissão de Fiscalização Financeira, 
acredito, com a melhor das intenções. Deve haver imperfeições, e 
aqui estamos para analisá-lo. Faremos os destaques, as correções 
necessárias, o Governador terá 30 dias para apresentar seus vetos 
àquilo que for impossível atender. Além disso, o que o Governador 
não desejar vetar, não precisa fazê-lo, porque o orçamento é apenas 
autorizativo. Estamos nos apegando a pequenos detalhes e deixando 
o Governador sem orçamento para 2001, impossibilitando que utilize 
os recursos arrecadados no mês de janeiro. Ficará com o dinheiro no 
Banco, mas sem poder gastá-lo. 

Peço a reflexão do nobre colega porque precisamos pensar 
responsavelmente o Estado. Sei que V. Exa. é responsável, e 
poderemos corrigir o que estiver errado, mas o pior erro que 
cometeremos é o de deixar o Governador sem orçamento para 2001, 
impossibilitado de cumprir suas obrigações, sendo a Assembléia 
culpada por isso. Com a experiência que tenho, se não votarmos o 
orçamento hoje, somente o faremos após 15 de fevereiro, porque os 
Deputados viajam, dificultando a existência de "quorum", ou seja, a 
presença de 39 Deputados. Apenas 1 Deputado, pedindo verificação, 
segura o orçamento até 15 de fevereiro, ficando o Governador sem 
orçamento, sendo culpa desta Assembléia. Deixo bem clara minha 
posição. Nada tenho contra V. Exa., que tem procurado estudar 
detalhadamente todos os projetos que chegam. Apenas trago a 
preocupação de quem tem a experiência de cinco mandatos, já viveu, 
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nesta Casa, situações as mais diversas. O mais importante é pensar 
Minas e ter responsabilidade para com o Estado. Muito obrigado. 
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O Deputado Chico Rafael - Deputado Agostinho Patrús, este ato de 
nobreza de V. Exa., tendo a humildade de pedir desculpas perante 
seus colegas pelo que se passou no Salão Nobre, demonstra que é 
um homem de espírito desprendido, grandioso. Tenho seguido suas 
orientações por diversas vezes. Após seu posicionamento, digo-lhe 
que continuarei a seguir suas orientações, muito embora tenhamos 
algumas divergências como a que ora se apresenta. Não prego a 
votação contrária ao orçamento nem desejo deixar o Governo do 
Estado sem o orçamento. O que critico é o tratamento que foi dado a 
todos os Deputados, principalmente aos iniciantes, com relação às 
emendas parlamentares. Falo do descumprimento do Regimento 
Interno, porque, a despeito da necessidade que o Estado tem do 
orçamento, dela não me deixo convencer sem saber, pelo menos, o 
que estamos votando. Precisamos conhecer o que estamos votando 
hoje, amanhã, em janeiro ou fevereiro. Os parlamentares têm o direito 
de saber o que estão votando. Não podemos, simplesmente, achar 
que está tudo certo, que o Estado necessita do orçamento, e votá-lo 
de qualquer jeito. Não é essa a nossa função. Como vamos corrigir as 
injustiças e imperfeições do orçamento se não nos debruçarmos sobre 
ele, se não o analisarmos com mais cuidado, com profundidade, se 
não avaliarmos e estudarmos as emendas que não chegaram até 
agora? 

As emendas ainda estão na gráfica, onde, acredito, votaremos o 
orçamento. Sr. Presidente, é melhor transferir a sessão da Assembléia 
para a gráfica. 

O Deputado Sebastião Costa (em aparte) - Cumprimento V. Exa. 
pela preocupação com a forma pela qual gostaria que o orçamento 
estivesse sendo conduzido. Entendo a preocupação do ilustre 
Deputado. Mas quero divergir de algumas vezes em que V. Exa. se 
coloca como sendo um Deputado do baixo clero. Não é esse o 
conceito que a Casa tem de V. Exa. Pelo contrário, ainda ontem, o 
ilustre Deputado acabara de relatar um projeto importantíssimo de 
organização e divisão judiciária, o que revela que o Deputado Chico 
Rafael não é visto como uma pessoa que não exerce liderança nem 
influência, pelo contrário, tem muita influência, exerce grande 
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liderança e, apesar de estar aqui há apenas dois anos, sua 
passagem tem demonstrado que, com pouco tempo, consegue impor-
se e fazer-se respeitar no local de trabalho. Nesse aspecto, quero 
dizer que V. Exa. não é considerado um parlamentar do baixo clero, 
pelo contrário, merece respeito e destaque pela disposição com que 
tem desenvolvido seus trabalhos. Gostaria de fazer apenas duas 
observações para que V. Exa. as avaliasse. Em primeiro lugar, se 
alguma coisa está contida no orçamento e fere a conveniência 
administrativa do Estado, o Governador poderá usar da prerrogativa 
do veto. Nesse caso, voltaria para a Assembléia, em outro momento, 
para a discussão do veto. 

A segunda razão é que deixar de votar o orçamento deixaria uma 
marca no Poder Legislativo, ou seja, deixamos de cumprir um dos 
maiores e mais importantes papéis que o parlamento tem a exercer. E 
tenho a certeza de que não é esse o espirito de V. Exa. Sua 
preocupação com relação à forma, aos detalhes, à maneira com que 
se conduz, de fato, desperta uma reação. Mas tenho certeza de que a 
Assembléia Legislativa, que tanto tem contado com a participação de 
V. Exa., contará, uma vez mais, com sua colaboração nesse episódio. 
Tenho certeza de que o Governo do Estado, naquilo que exceder os 
limites administrativos de seu desejo, terá, também, a prerrogativa de 
vetar, o que, naturalmente, será feito. Agradeço o aparte. 

O Deputado Chico Rafael - Muito obrigado, Deputado Sebastião 
Costa, pelas referências à minha pessoa, principalmente partindo de 
um Deputado que considero do mais alto clero da Casa, pela 
experiência, pelo conhecimento e pela bagagem. 

O Deputado Sebastião Costa afirmou que, se o Governador não 
concordar com o que votarmos, poderá vetar o dispositivo. E a 
Assembléia também poderá derrubar o veto. 

Não podemos trabalhar na lógica de que vamos votar um projeto 
com as emendas na gráfica e depois deixar o Governador vetá-lo. Não 
é dessa forma que devemos conduzir nossos trabalhos. 

Vim para esta Casa pensando no cumprimento de um Regimento 
Interno, nas discussões dos projetos, nas avaliações das questões 
que são colocadas na Casa com maior profundidade. Quando vejo um 
projeto dessa natureza e importância ser tratado dessa forma, é 
profundamente entristecedor e desanimador. Tira-nos o estimulo de 
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trabalhar, de dedicar-nos. A impressão que se tem é "deixa como 
está para ver como fica". Não é dessa forma que nós, Deputados, que 
temos a obrigação de representar os 17 milhões de mineiros, temos 
de agir. 

Quero pedir aos colegas que me perdoem a impetuosidade com que 
coloco as questões, mas isso é próprio da minha vontade de tentar 
fazer alguma coisa para mudar o que estamos vivendo em Minas e no 
Pais. Nós, homens públicos, temos essa responsabilidade. Temos de 
continuar pensando que será pelo processo politico que vamos mudar 
alguma coisa. 

Sr. Presidente, até o momento, não chegaram as emendas, e os 
Deputados estão se preparando para votá-las. Repito: Sr. Presidente, 
podemos transferir a sessão da Assembléia para a gráfica e votar lá, 
perante as máquinas onde estão rodando as emendas. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, obrigado pela paciência de terem 
me ouvido. Aproveito os últimos segundos do meu pronunciamento 
para desejar a todos os senhores um feliz Natal e um ano novo de paz 
e saúde. Perdoem o Deputado Chico Rafael pelos excessos que 
cometeu; se o fiz, foi involuntariamente. Mesmo assim, em nome de 
uma causa maior, de um bem maior, que é o bem-estar do nosso 
povo. Um ano novo de paz e saúde para todos os colegas Deputados; 
um feliz Natal a todos os colegas, a todos que nos ouvem, aos 
assessores da Casa, à imprensa e, principalmente, ao povo querido 
de Pouso Alegre e de todo o Sul de Minas. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- Com a palavra, para 
discutir o projeto, o Deputado Sávio Souza Cruz. 

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sras. e Srs. Deputados, Sr. 
Presidente, todos sabem que a Bancada do PSB encontra-se em 
processo de obstrução. Tenho a missão de usar meu tempo 
regimental de 1 hora para fazer a discussão do projeto. Mas o objetivo 
claro é um processo de obstrução. 

Na minha vida de magistério, por várias vezes, tive a honra de ser 
convidado para participar de formaturas de turmas. A Deputada Maria 
José Haueisen, seguramente, viveu isso muitas vezes. É uma emoção 
gratificante participar de uma solenidade de formatura de ex-alunos. 

Sempre insisto que o magistério, de todas as funções do homem, 
talvez seja a que permita um permanente exercício de imortalidade. A 



25 
renovação das gerações faz com que também se renove, em cada 
um dos professores, o desejo de construir um mundo melhor, de 
construir pessoas e cidadãos. 

Por vanas vezes, fui paraninfo de turma. Em meus 
pronunciamentos, usei uma figura de pensamento: o cansaço desse 
dia de hoje, longo dia de espera, espera de reuniões intermináveis, 
reuniões menos públicas do que talvez devessem ter sido, impedem-
me de lembrar o autor. Mas dizia esse autor que, cada vez que nos 
encontramos diante de uma situação difícil, ao longo de nossa vida, 
talvez um bom momento de aconselhamento possa ser obtido quando 
percorremos em nossa imaginação, um pouco de trás para frente, a 
trajetória da nossa vida. 

Vamos imaginando o que fomos no ano anterior, o que fomos na 
juventude, o que fomos na infância. Invariavelmente, vamos buscar a 
referência imorredoura que trazemos conosco até o final de nossos 
dias. Essa referência acaba sendo e acaba nos levando até nossos 
país. Hoje, sendo comunicado pela Liderança, pelo Deputado Chico 
Rafael, que o partido estaria participando desta reunião com o objetivo 
de obstruir a votação, fiz esse exercício. Fazer esse exercício, para 
mim, em vez de me transportar, por meio do imaginário, para fora 
desta Casa, traz-me, cada vez mais, para dentro dela. 

Nasci em 1957, e meu pai, como todos sabem, foi Deputado durante 
longos anos. Ele foi eleito sucessivamente, durante cinco mandatos; o 
primeiro, em 1958. Isso fez com que boa parte das minhas referências 
originais, familiares convergissem para esta Casa. E o exercício que 
pretendia fazer para transportar-me para fora deste ambiente, 
tentando buscar uma orientação, acabou, contraditoriamente, 
trazendo-me mais para dentro da Assembléia Legislativa. 

Ora, como esta Casa já foi diferente, pelo menos no meu imaginário, 
e é o que conta para mim. Como pensava diferente, andando nos 
corredores da Assembléia da Rua Tamóíos, quando não havia essa 
maldita arquitetura das casas legislativas, inaugurada no Congresso 
Nacional, em que cada parlamentar tem uma máquina eleitoral, cada 
Deputado tem o seu gabinete. Não havia isso. Isso se inaugurou, 
paradoxalmente, com a arquitetura genial de Oscar Níemeyer no 
Congresso Nacional. Havia, na Assembléia Legislativa da Rua 
Tamóíos, a sala dos partidos. Quando queria encontrar meu pai, onde 
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o encontrava? Ou no Plenário, ou na sala do PR, do Partido 
Republicano. Como era diferente! Essa arquitetura original do 
parlamento de Minas era muito melhor, pois forçava, por exemplo, o 
convívio dos parlamentares do mesmo partido. Esse convívio, por sua 
vez, fazia com que se gerassem identidades: compartilhavam a 
mesma sala, a mesma assessoria, os mesmos projetos, os mesmos 
ideais, a mesma posição em relação ao Governo. E eu acreditava 
firmemente que o que presidia as ações de cada parlamentar desta 
Casa era aquilo que ele interpretava como a expressão do interesse 
do povo de Minas Gerais. Como era bonito para mim imaginar, ainda 
menino, que o meu pai era um dos homens a quem a população de 
Minas Gerais havia delegado a função de interpretar o seu interesse! 

Por que pensei em fazer essa digressão, essa regressão à minha 
história? Srs. Deputados e Sras. Deputadas, temo ser levado a 
concluir que estamos nos perdendo desse mote. Esse é o único mote 
plausível e que justifica a nossa presença na Casa. 

Ora, confesso que não acompanhei de perto a discussão do 
orçamento, matéria árida e complexa para mim, como para a maioria 
dos pares. Mas a votação do orçamento é, talvez, a principal 
atribuição que a Casa tem, na expressão do seu compromisso com o 
povo de Minas Gerais. Aí surge a dúvida. O que estamos vivendo 
neste momento e nos últimos dias pode ser definido como nosso 
maior esforço em prol da população de Minas Gerais? Isso é o melhor 
que podemos fazer pelo Estado? Será que isso que estamos fazendo 
é o melhor que conseguimos oferecer dos poucos recursos que o 
Estado tem? Ele hoje tem uma renda "per capita" cerca de 30% menor 
que a do País, que é baixa. 

Há Deputados que representam regiões paupérrimas. Então, será 
que aqueles que confiaram e confiam em nós e nos injetam de 
energia cada vez que nos reencontramos em nossas bases, será que 
o melhor que podemos fazer é o que estamos fazendo? É a grande 
pergunta que me faço hoje. Infelizmente, Srs. Deputados, o que me 
parece restar claro das discussões, dos debates e, até, de alguns 
atritos e dessas intermináveis reuniões, buscando alguma forma 
minimamente aceitável de votar o orçamento ainda hoje, o que me 
resta concluir é que não estamos fazendo o melhor que poderíamos. 

Não podemos fazer nada a menos para a nossa gente do que o 
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melhor que pudermos fazer. Essa é a grande angústia. Isso é o que 
deve ser colocado no outro prato da balança do nosso cansaço e do 
nosso desejo de concluir o ano legislativo. Esperamos reencontrar as 
pessoas que nos recarregam de energia com a sua confiança. Isso 
precisa ser pesado e medido. Será difícil que se consiga "quorum" em 
outro dia. O Deputado Agostinho Patrús disse - e é verdade: será que 
porque é difícil vamos desistir e votar qualquer coisa? Será que 
podemos votar qualquer coisa, ou seja, aquilo que nem sabemos se é 
bom ou ruim? A matéria se encontra indisponível. Será que podemos 
votar um orçamento que submete o Estado ao risco de ter o 
orçamento frágil, do ponto de vista jurídico, por ter quebrado um 
princípio basilar do processo legislativo, que é a prévia publicidade? 

Imaginem como amanhã a Casa vai responder á seguinte pergunta 
(trata-se de pergunta imaginária, e, talvez, ninguém nos faça com 
essa forma e veemência): Deputados destinatários da nossa 
confiança, estamos vendo o orçamento que votaram. Não vimos 
publicado esse dispositivo, artigo número tal, embora tenha 
compulsado todos os diários oficiais anteriores. Como o senhor votou, 
Deputado? 

Votamos dispositivos que sequer foram publicados e sequer foi dado 
o direito ao povo de Minas Gerais de conhecê-los, como é de direito, 
pelo diário oficial. Poderíamos dizer que estávamos cansados, era 
final de ano e estávamos na undécima hora. Cada um tinha um 
compromisso marcado, ceias de Natal programadas, av1oes 
esperando para levá-los ás suas cidades. Então, tínhamos de votar de 
qualquer maneira, para ficarmos livres disso. Não terei coragem de 
dizer isso. Não direi que votamos, seja o que for, porque não nos foi 
dado o direito de conhecer o que votamos, mesmo que fosse ótimo. O 
mínimo de respeito às regras do jogo da democracia representativa 
deveria dar-nos coragem para dizer: como teria sido bom se 
tivéssemos conseguido terminar o ano legislativo naquela noite. Seria 
mais cômodo. Todos viajariam. Que pena que não deu. 

Temos de ter a coragem e a dignidade de dizer que não deu e não 
foi possível votar o orçamento hoje, porque não houve um pré-
requisito atendido, ou seja, a publicidade. O Deputado Chico Rafael, 
que me antecipou, na condição de Líder do PSB na Casa, traçou a 
nossa estratégia e cobrou, reiteradas vezes, o relatório que 
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votaríamos. Concedo aparte ao Deputado lrani Barbosa. 

O Deputado lrani Barbosa (em aparte) - Poucas vezes, temos o 
prazer de ver um orador como V. Exa., que fala tão bem, 
principalmente para preencher o tempo, porque, para isso, precisa-se 
de muita criatividade. Há muito o que fazer nesta Casa. Por exemplo, 
um assessor, neste momento, está elaborando a errata que será lida. 
O Deputado Chico Rafael e V. Exa. estão fazendo obstrução e não 
estão com a intenção real de conhecer essa peça orçamentária que 
está sendo realizada. Essa errata está sendo feita no Plenarinho IV, 
com toda a clareza, e todos podem entrar. Em nenhum momento, 
lembro-me de ter visto V. Exa., desde que a peça orçamentária entrou 
nesta Casa, pedindo para ver parte do relatório, ou para discutir 
qualquer emenda que estava sendo feita para atender ao Estado de 
Minas Gerais e a Belo Horizonte, ou, mesmo, para fazer uma leitura 
simples do orçamento. 

Talvez V. Exa. não tenha tido tempo, durante o período em que 
passa nesta Casa, ocupando a tribuna, de ter corrido o olho sobre ele, 
para ver o que se podia ou não fazer para orientar o Deputado que 
não deve saber fazer um orçamento, visto que houve tantas criticas. 
Passamos muitas noites em claro, ajudando a formar essa peça. 
Poderíamos ter contado com a criatividade de V. Exa., que tão bela 
oratória tem. Quem sabe poderia nos ajudar a transcrever o que os 
outros Deputados gostariam que fosse colocado no orçamento, para 
que pudesse ter a clareza que tanto se fala hoje que não tem. Aqueles 
que acompanharam essa peça orçamentária a conhecem 
perfeitamente. 

Agora, se eles, em nenhuma hora, estiveram comigo, com os 
Deputados Márcio Cunha, Rêmolo Aloise, Eduardo Hermeto - que 
chegou a fazer parte do conjunto orçamentário até se bandear para o 
lado do Governo também - não tem jeito de discutir. Mas discutir para 
a tribuna, para quem queira ouvir ou porque tem televisão ligada, e a 
mídia está transmitindo ... Não, precisamos ser sérios com aquilo que 
fazemos. Tão sérios como nós, que estivemos o tempo todo 
preocupados em fazer isso. Mas aqueles Deputados que prestaram 
atenção e estavam, realmente, preocupados com o Estado e não 
somente com a demagogia e a oratória, esses tiveram conhecimento. 
V. Exa. pode ter a certeza de que existe tanta fundamentação no 
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orçamento quanto na discussão que tivemos nas várias reuniões de 
Líderes, em que se discutiu o que poderia e o que não poderia entrar. 

Então, quero dizer a V. Exa. que, em momento algum, as palavras 
ditas pelo Deputado Chico Rafael, agredindo verbalmente as pessoas 
e falando em conluio, nisso ou naquilo, atingiram-me. Atingem, sim, 
aqueles que não participaram do orçamento e estão a serviço de 
alguma coisa que não é em benefício do povo de Minas Gerais nem 
da democracia. Muito obrigado. 

O Deputado Márcio Cunha (em aparte) - Muito obrigado, Deputado 
Sávio Souza Cruz. Gostaria de cumprimentá-lo. Fomos colegas na 
Câmara Municipal de Belo Horizonte, e quero ratificar e revelar a 
admiração que tenho pela inteligência de V. Exa. Como parlamentar, 
homem público e como pessoa, V. Exa. é admirável. Já tive a 
oportunidade de dizer isso. Sem dúvida alguma, V. Exa. enaltece este 
parlamento. 

Ouvi-o fazer a digressão sobre sua vida pessoal, contextualizando-a 
na situação de hoje. Ocorreram-me, então, alguns aspectos. Em 
primeiro lugar, sem dúvida alguma, V. Exa., ao acompanhar todos 
esses acontecimentos, salvo melhor juizo, sabe que esta Casa 
sempre votou o orçamento. Hoje, mais do que tudo, o que se espera 
de nós é que votemos o orçamento. Também, ilustre Deputado, 
somos colegas de primeira legislatura. Portanto, é absolutamente 
natural, por mais que conheçamos o Regimento Interno, com 228 
páginas, que nos esqueçamos, vez por outra, de nortear nossas 
ações por ele, não apenas no que se refere ao conhecimento, mas 
também em uma ou outra atitude. 

Ao apartear o ilustre Deputado Chico Rafael, dizia que a assessoria 
da Casa estava preparando, em primeiro lugar, uma errata. 
Infelizmente, algumas coisas deixaram de ser publicadas. Essas 
questões estão sendo resolvidas por meio do Colégio de Lideres. Isso 
está sendo processado agora. A Assembléia não dispõe de um jornal, 
e temos dificuldades técnicas. Mas, mais do que isso, gostaria de 
fazer a leitura da Subseção 11 do Regimento Interno: (- Lê:) "Dos 
Projetos de Lei do Plano Plurianual, do Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado, de Diretrizes Orçamentárias, do 
Orçamento Anual e de Crédito Adicional. Art. 206 - As emendas ao 
projeto da Lei do Orçamento Anual ou a projeto que vise a modificá-la 
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somente podem ser aprovadas se: ( ... )Art. 207 -Os projetos de que 
trata esta subseção serão publicados apenas em sua essencialidade". 

Vou repetir, ilustres Deputados, para aqueles que tenham alguma 
dúvida a respeito desse assunto: (- Lê:) "Art. 207 -Os projetos de que 
trata esta subseção" - é a subseção que fala sobre o Plano Plurianual, 
o PMDI e o orçamento anual - "serão publicados apenas em sua 
essencialidade". 

Mesmo assim, a assessoria da Casa fez um esforço incomum. 
Quero, aproveitando a presença do Presidente Anderson Adauto, 
fazer uma referência elogiosa, em nome de todos os Deputados, a ela 
e prestar-lhe uma homenagem pela competência, dedicação, zelo e 
presteza. É, realmente, digna deste parlamento. Quando aqui cheguei, 
após ser Vereador por Belo Horizonte durante 16 anos, tive 
preocupação por encontrar-me em uma Casa diferente, com novos 
horizontes, mas estou hoje muito mais seguro, porque posso contar 
com essa assessoria, com todas as suas qualidades. Portanto, em 
nome da Comissão de Fiscalização Financeira e de todos os 
Deputados, congratulo-me com a assessoria da Casa e a 
homenageio, por seu brilhantismo. É uma área técnica, composta por 
profissionais concursados e competentes, que estão se dedicando 
para que tenhamos à disposição todos esses elementos. 

Deputado Sávio Souza Cruz, meu colega na Câmara e, hoje, na 
Assembléia, cumprimento V. Exa. e afirmo que, por parte de nossa 
Comissão, estamos absolutamente dispostos e abertos a quaisquer 
esclarecimentos. Todos acompanhamos sua brilhante carreira. Logo 
no inicio deste Governo, por sua tenacidade e capacidade, foi 
distinguido entre nós, para ocupar uma Secretaria e, posteriormente, 
para atuar como Líder do Governo. Recentemente, deixou esse cargo 
e, conseqüentemente, deixou de comparecer a algumas reuniões do 
Colégio de Líderes, o que impossibilitou, em parte, um 
acompanhamento mais profundo, como é sua vontade, desse aspecto 
orçamentário. Mas, mais uma vez, chamo sua atenção, já que V. Exa. 
tem uma compreensão deste parlamento e do Governo do Estado, 
para o seguinte fato: não foi fácil produzinnos esse parecer. E insisto 
nisso: V. Exa., como os pares presentes, darão a palavra final, 
transparentemente. Não há, da parte da Comissão de Fiscalização 
Financeira, nenhuma intenção de deixar algo sem resposta. A 
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Comissão é constituída de seres humanos que podem cometer 
erros, mas teremos a dignidade de reconhecê-los, pois nossa intenção 
foi a de atender esta Casa e todos os 77 Deputados. Muito obrigado. 

O Deputado Sávio Souza Cruz - Agradeço o aparte de V. Exa. e, 
antes de aduzir comentários sobre ele e sobre o do Deputado lrani 
Barbosa, quero conceder aparte ao Deputado Alencar da Silveira 
Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Deputado Sávio 
Souza Cruz, o orçamento chegou a esta Casa há três meses. Já que 
V. Exa. vai responder aos Deputados lrani Barbosa e Márcio Cunha, 
pediria que fizesse uma avaliação dessa matéria. Como V. Exa. viu 
esse período de emendas ao orçamento? 

Vou aproveitar para lembrar que o nobre Deputado Chico Rafael 
também apresentou emendas ao orçamento. E não foi pouco, não. 
Foram R$8.000.000,00 apresentados pelo Deputado Chico Rafael. 
Gostaria de lembrar que, quando apresento uma emenda 
beneficiando a cidade de Jacutinga, ela vai beneficiar todo o Sul de 
Minas, até a divisa. De Jacutinga até a divisa com o Estado de São 
Paulo, são 15km de estrada de terra. Quando atravessamos a divisa, 
há uma placa dizendo: "Você está entrando em São Paulo. Seja bem-
vindo ao Estado de São Paulo". A partir dai, está tudo asfaltado. 

Então, essa emenda vai beneficiar toda a região, e não é o 
Deputado Alencar da Silveira Júnior ou o Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva ou o Deputado Chico Rafael o responsável. Acho que vamos 
beneficiar toda uma região. O Deputado Chico Rafael fala que é um 
absurdo R$1.300.000,00 para essa estrada, mas ele também é votado 
lá. A emenda pode ser do Alencar, pode ser do João, do Antônio ou 
do Manoel. Na hora de inaugurar, vai estar lá Sebastião Navarro 
Vieira, Chico Rafael, Dalmo Ribeiro Silva, Alencar da Silveira Júnior e 
todos que são votados lá. É uma reivindicação da comunidade, da 
população. Não adianta falar, todos sabem que a necessidade existe. 

É lógico que, atendendo ao Prefeito Pieroni, colocamos no 
orçamento R$1.300.000,00 para o asfaltamento da cidade de 
Jacutinga até a divisa. E ali teve o voto e a aceitação do colegiado de 
Lideres, onde há representação do meu partido, do partido do Dalmo 
Ribeiro Silva, do partido de Chico Rafael e de outros Deputados que 
são votados ali. Eu faria até um pacotão de emendas. Temos de 
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brigar para que essas emendas sejam cumpridas. Quantas vezes já 
cheguei para o Deputado Sávio Souza Cruz e pedi que ele me 
ajudasse a liberar o dinheiro para as câmaras de monitoração do 
Centro da cidade? Vamos fazer um trabalho conjunto. 

E V. Exa., que é votado em Belo Horizonte, está ajudando. O que for 
feito para Belo Horizonte estará agradando aos Deputados Alencar da 
Silveira Júnior, Sávio Souza Cruz, Chico Rafael, porque, afinal de 
contas, a ambulância de Pouso Alegre chega a Belo Horizonte 
trazendo doentes. O nosso ex-Secretário da Saúde disse que, 
fazendo por Belo Horizonte, estaremos fazendo por todos nós. O 
Deputado Alencar da Silveira Júnior colocou emendas? Sim, colocou 
onde ele é votado. Se ele é votado em Belo Horizonte, temos de 
ajudar o Célio de Castro, porque o Prefeito, sozinho, não consegue 
nada. Temos de ajudar Belo Horizonte, senão tudo continuará um 
caos. A BHTrans vai continuar colocando seus caça-níqueis, que são 
os semáforos, para arrecadar dinheiro. Está na hora de pedirmos ao 
Governo do Estado que ajude o Prefeito Célio de Castro a 
computadorizar todos os semáforos de Belo Horizonte. O Governo 
tem de ajudar. 

Ajudando a saúde de Belo Horizonte, estará ajudando a todos nós, 
Deputados Sávio Souza Cruz, Elaine Matozinhos, João Batista de 
Oliveira. E, por falar no companheiro João Batista de Oliveira, gostaria 
de justificar a sua ausência: encontra-se acamado, com problema de 
saúde, mas está melhor e me ligou antes do aparte, pedindo que 
desejasse a todos um feliz Natal. 

Se a saúde está mal, o meu eleitor me cobra e faz o mesmo com V. 
Exa., Deputado Sávio Souza Cruz. Se o transporte está um caos e se 
os soldadinhos estão multando todos nós, para pegar dinheiro para 
melhorar o trânsito e se Belo Horizonte não tem uma grande obra, o 
que acontece? Temos que ajudar. V. Exa. vai ajudar, e nós temos que 
ajudar. Então, o que fiz? Coloquei dinheiro do orçamento para a 
cidade do Serro, onde obtive 2.800 votos. Nunca nenhum Deputado, 
mesmo da região, obteve tanto voto como eu ali. Então, fiz a minha 
parte. Ajudei a cidade do Serro; nesse momento, telefonava para mim 
o Augusto, um morador da cidade, acompanhando pela TV do 
Legislativo, que eu criei há cinco anos, para mostrarmos o nosso 
trabalho ao telespectador. Hoje temos grande audiência em várias 
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ampliou a rede de televisão. 
Então, o que acontece? Estamos chegando. Atendi Jacutinga? 

Atendi. Ubaporanga, terra do Deputado Mauro Lobo, o pessoal pediu 
uma emenda; então, ajudamos. A cidade de Datas, V. Exa. começou 
seu pronunciamento como paraninfo da turma. Vamos estar em Datas 
amanhã e falar no aparte que fiz ao Deputado Sávio Souza Cruz, 
quando perguntei o que falava do orçamento que veio há três meses, 
que a assessoria de V. Exa. deve ter acompanhado, como a minha. 
Não conseguimos acompanhar tudo. Há Deputados aqui, na 
Comissão de Saúde e em outras, e não conseguimos saber de tudo 
nesta Casa. Cabe à assessoria acompanhar. Em Datas, vamos 
colocar o recurso, e, em Serra Azul de Minas, o Deputado Alencar da 
Silveira Júnior obteve 98% dos votos válidos. 

Como não colocar recursos em uma cidade em que obtive 800 votos 
válidos? Mas, se V. Exa. e o Deputado Chico Rafael insistirem e o 
orçamento não for votado, terei que dizer que isso se deu porque os 
senhores usaram do recurso da obstrução. Como ficará a nossa 
Esmeraldas, cidade em que é majoritário o Deputado Sávio Souza 
Cruz, onde também fui votado, sem os recursos do orçamento? Não 
adianta ficar apenas o Deputado Marco Régis ajudando a referida 
cidade, também V. Exa. deve fazê-lo. Lembramos, também, a 
pequena cidade de Santo Antônio do ltambé, em que foi fechada a 
agência bancária, assim como a de Serra Azul de Minas, ocasionando 
a fuga do comércio, pois as pessoas gastam na localidade em que 
recebem. Não poderia me esquecer de Entre-Rios de Minas, e 
esperamos que o Governador libere recursos para aquela cidade. 
Obtive, em Minas Novas, 900 votos, e não poderia deixar de ajudar a 
referida cidade. Passamos por lnhaúma e fomos a Cachoeira da 
Prata, terra do Deputado Márcio Cunha, onde também somos 
votados, ajudando, no orçamento, as duas cidades. Ribeirão das 
Neves encontra-se quebrada, um caos, e tivemos de alocar recursos 
para aquela cidade. Passamos por Caeté, onde, devido a Morro 
Vermelho, tivemos de contemplar com recursos, chegando a 
Raposos, onde V. Exa. é majoritário, e não conseguiu eleger a 
Prefeita. Vamos a Rio Acima, com "Mundico" reeleito, Prefeito 
competente, que deu um banho na eleição. Como não alocar recursos 
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para Já? Vamos a lbertioga, sendo reeleito "Tatão" para a Prefeitura, 
com maciça votação, para onde também tivemos que alocar recursos. 
Perguntam-me se em Montes Claros não colocarei dinheiro. É lógico 
que não. Quem deve fazê-lo é Tadeu, é Carlos Pimenta. Meus 300 
votos de Montes Claros são de amigos. Não vou fazer como o Gil, sair 
colocando ambulância para todo o lado e gastando uma fábula por 
mês. Mas, se houver uma entidade séria, ajudaremos Montes Claros, 
terra do Tadeu, cidade pela qual tenho um carinho especial. 

V. Exa. está anotando todas as perguntas? Quanto foi para Belo 
Horizonte no orçamento? Como V. Exa. interpreta o orçamento? 

Tive que colocar um dinheiro em Andradas e ajudar o Wilker, 
Prefeito do PT. A eleição em Andradas foi muito boa. O candidato do 
PT obteve 1 O mil votos. O candidato apoiado por Miguel Martini, 
Navarro, Mosconi e Alencar da Silveira Júnior obteve 2 mil votos. 
Descobrimos que o pessoal não gosta que Deputado ajude Prefeito. O 
pessoal do PT mandou, nós ajudamos, e deu no que deu. 

Já coloquei Caeté, Raposos, Rio Acima, lbertioga, Serro, Jacutinga, 
Aiuruoca, Ubaporanga, Datas, Serra Azul, Santo Antônio do Jtambé, 
Serra Azul de Minas, Entre-Rios de Minas, Minas Novas, Cachoeira 
da Prata, Ribeirão das Neves, Belo Horizonte, Jtabirito, cidade onde 
temos 68% dos votos. O Agostinho Patrús está tentando entrar, 
ajudando o PFL, apesar de ser do PSDB. Não entendi nada. Mas ele 
ajudou o PFL e está tentando entrar. Vamos ver, na hora do 
orçamento, com quanto a cidade de ltabirito será beneficiada. Tenho o 
maior carinho pela cidade de ltabirito, onde tive 7.500 votos. O Patrús 
está chegando, João Paulo também chegou Já com o pessoal 
evangélico. Vou perguntar em que estão ajudando a cidade, porque 
meu compromisso é com o povo de ltabirito. O José Milton também 
tentou chegar lá, mas perdeu a eleição para outro Prefeito e embolou 
o meio de campo. Tive que colocar dinheiro em ltabirito. Com o 
prestígio que V. Exa. tem com o Governador ltarnar Franco, V. Exa. 
vai me ajudar a liberar esse recurso. Depois dessa ajuda que estou 
dando, de quase 20 minutos, V. Exa. tem que me ajudar, liberando 
essas emendas. 

Como o Hargreaves fica com a televisão ligada, acompanhando os 
trabalhos, já vou pedir ao Secretário da Casa Civil que me ajude. 

Como estou ajudando o Sávio a obstruir, V. Exa. tem de me ajudar. 
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Meu amigo Agostinho da Silveira faz também uma emenda para 
Esmeraldas. Pediu-me que lembrasse aqui e gostaria que fosse 
ajudado também. 

O Palácio está acompanhando os trabalhos de obstrução. Se vota 
ou não o orçamento, fica meu apelo para deixar votar. 

Lembrarei agora a cidade histórica, uma candidata a Prefeita em 
quem ninguém acreditava. Chegava em meu gabinete e dizia: 
"Alencar, meu cavalo está passando arriado. Ajude-me". Ajudei no 
início, e José Milton, vendo que ela era a bola da vez, entrou e ajudou 
no final. Dividiram Ouro Preto, foi a primeira Prefeita, Marisa Xavier. 
Toma posse no próximo dia 1°, às 15 horas, là estaremos. Tive de 
colocar dinheiro do orçamento do Estado para Ouro Preto. Tem de ser 
votado hoje e será. 

De lá, vou para Araxá. Na última eleição, 350 votos, eu e Alberto 
Pinto Coelho. Houve o lançamento da candidatura do "Toninho", que, 
com toda a dificuldade e espírito jovem, emplaca, é Prefeito. Vamos 
colocar recurso também para a cidade de Araxá, que é do meu amigo 
Deputado Adelino de Carvalho. Mesmo o Adelino tirando as 
ambulâncias dele - cinco ambulâncias rodando - na época da 
campanha, retira as ambulâncias e fala que as está tirando porque o 
"Toninho" não está deixando as ambulâncias transitarem. Resultado, 
foi igual bolo: quanto mais batia no "Toninho", mais ele crescia, e o 
Adelino perdeu a eleição com seu candidato. Continua fazendo seu 
trabalho na cidade de Araxá, e o "Toninho" ganha a eleição. Tenho até 
de cobrar do Adelino, mas não será nesse aparte. 

O Adelino coloca R$20.000.000,00 e o Chico Rafael ainda acha 
pouco. V. Exa. colocou quanto para Belo Horizonte? O telefone está 
tocando, deixe-me ver se é o Ministro ou o Secretário Hargreaves. 
Não é ele, não. Concluirei dizendo que foram beneficiados por 
emendas no orçamento pelo Deputado Alencar da Silveira Júnior: 
Serro, Jacutinga, Ubaporanga, Datas, Serra Azul de Minas, Santo 
Antônio do ltambé, Entre-Rios, ltabirito, Ouro Preto, Araxá, Minas 
Novas, lnhaúma, Cachoeira da Prata, Ribeirão das Neves, Caeté, 
Raposos e lbertioga, Crucilândia. Todas essas cidades com trabalho 
político, mais uma ajuda com os ouvintes que tenho no programa, 
acho que vamos ter um trabalho, não esquecendo Belo Horizonte, que 
precisa ser ajudada. 

~------------------------------_J 
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Repito: um belo dia, falava que Belo Horizonte ia parar. O Carlão 

era candidato a Presidente da BHTrans e falou que quem falava que 
Belo Horizonte ia parar é porque não gostava dela. Resultado: Belo 
Horizonte está um caos, e o trânsito vai parar. 

Na oportunidade, gostaria de agradecer a V. Exa. por esses 23 
minutos em seu pronunciamento. Aproveito para desejar a todos os 
Deputados, funcionários desta Casa e telespectadores da TV 
Assembléia um feliz Natal e um ano novo, no próximo milênio, com 
muita paz, saúde, sorte, criatividade e muito trabalho. 

Está na hora de arregaçar as mangas, de pegar no pesado. O Brasil 
está mudando, porque estamos mudando. Sem dúvida nenhuma, 
vamos tentar fazer um futuro melhor para os nossos filhos e netos. 
Você, amigo belo-horizontino, estou fazendo a minha parte, ajudando 
Minas Gerais e o Deputado Sávio Souza Cruz a consumir o seu tempo 
de 1 hora nessa obstrução. 

A pergunta fica: há três meses, chegou o orçamento. Qual foi a 
análise de V. Exa? Para Raposos, Esmeraldas e Belo Horizonte, 
principalmente esta, quanto V. Exa. colocou? E V. Exa. manda aquela 
cartinha bonitinha. Meu tio até falou: "quem faz a praça é você". Quem 
faz a praça é o Sávio Souza Cruz. Quanto V. Exa. colocou? Tenho a 
certeza de que, faltando 5 minutos, o resultado será tão grande, que 
V. Exa. terá tempo de respondê-la. 

Secretário Hargreaves, que nos assiste agora, conto com V. Exa. 
para a aprovação do orçamento. Lembro a V. Exa. que a Loteria 
Mineira parou com a arrecadação das maquininhas no dia 1° de abril. 
São 9 meses; 9 vezes 3 são 27. Queriam R$90.000.000,00 do 
SOMMA. Se tivessem cobrado imposto das maquininhas, 
R$27.000.000,00 já estariam em caixa. Não seriam necessários os 
R$93.000.000,00 que estão querendo. Minas perdeu R$27.000.000,00 
sem a arrecadação desse imposto. Pergunto para vocês: parou? 
Parou por quê? Não parou nada, está tudo aqui. Fica o meu protesto. 
Repito: defendia o jogo do bicho. As pessoas me perguntam se 
defendo o jogo do bicho. Não, defendo a legalização do jogo do bicho. 
E todo o mundo acha isso errado. Não sei quando isso vai ser certo. 
Muito obrigado. 

O Deputado Sávio Souza Cruz - Gostaria de agradecer a V. Exa. o 
longo aparte. Gostaria de esclarecer que a demora do seu aparte teve 
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o intuito de ajudar no processo de obstrução do PSB, por considerar 
a votação inadequada. Também o tom do aparte de V. Exa. contribui 
para a linha de raciocínio que vinha adotando. Vinha, justamente, 
enfatizando a necessidade de fazermos o melhor que pudermos para 
o orçamento do Estado de Minas Gerais. O tom do aparte de V. Exa. 
reforça que não estamos fazendo isso. A Casa enfatizou, nas últimas 
reuniões, que buscaria fazer do orçamento não uma peça de ficção, 
mas algo que fosse, realmente, um instrumento de gerenciamento e 
de administração pública. Acho que o que preside a apresentação de 
emendas, o descompromisso com sua realização, a desvinculação de 
um projeto maior de desenvolvimento integral e regionalizado do 
nosso Estado demonstra que precisamos pensar melhor acerca do 
orçamento. Aliás, pergunto a V. Exa. o que pensamos a respeito do 
orçamento. 

Aproveito para responder apartes anteriores, dizendo que, quando 
estava, de direito e de fato, na Liderança do Governo, participei de 
todas as discussões do Colégio de Líderes. Peço o testemunho do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão. Sou testemunha de uma brilhante 
exposição que fez, com críticas bem fundamentadas á proposta inicial 
do orçamento. Acreditei que aquele processo que se iniciava, no 
Colégio de Líderes, os desdobramentos com a vinda do Secretário do 
Planejamento, com o encontro das assessorias, pudesse resultar 
numa obra melhor e no aperfeiçoamento do orçamento. 

A história da errata, Deputado Márcio Cunha, perdoe-me; se fosse, 
de fato, errata, e não uma tentativa de mascarar a "tratorada" no 
Regimento, teríamos aquilo que será publicado talvez já 
disponibilizado. Se não temos disponibilizado até hoje, que errata é 
essa? Ora, perdoe-me, mas temos noticia de reunião ocorrida há 
poucas horas, em que um Deputado chegou à conclusão de que outro 
fez uma emenda de R$5.000.000,00 e acha que não é próprio porque 
foi fora de hora. Ai, fazem um acordo para que coloque uma emenda 
de R$10.000.000,00 e vai para a gráfica sem ter sido publicado nem 
passar pelo rito do Regimento Interno. 

Comecei falando da minha história, mas queria conclamar a cada 
um que buscasse, na sua história, a gênese da vocação para a vida 
pública que descobriu certo dia; aquilo que o motivava, quando da 
descoberta da sua vocação, não pode estar absolutamente 
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adormecido em cada um de nós. Isso ainda existe. Então, o apelo 
que faço é que possamos buscar isso adormecido em algum ponto da 
nossa consciência e fazer algo melhor para Minas Gerais. 

Questão de ordem 
O Deputado Sávio Souza Cruz - Solicito ao Presidente Anderson 

Adauto que faça chamada de recomposição de "quorum", já que serei 
sucedido pela Deputada Elaine Matozinhos, que fará importante 
pronunciamento para o prosseguimento dos trabalhos. É bom que 
haja uma presença numerosa de Deputados na discussão do 
orçamento do Estado para 2001. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que temos 28 
Deputados em Plenário. Portanto, não há necessidade de chamada 
para recomposição do "quorum". Com a palavra, para discutir o 
projeto, a Deputada Elaine Matozinhos. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. e Sras. 
Deputadas, hoje a Casa pretende votar o importante Projeto de Lei n° 
1.216/2000, que trata do orçamento do Estado. Sem dúvida, é de 
fundamental importância, porque são R$17.000.000.000,00 para 17 
milhões de mineiros que aí estão, buscando a melhoria na saúde 
pública, na segurança pública, habitação de qualidade e políticas 
sociais que demandam recursos. 

Desde o primeiro momento em que o Deputado Chico Rafael 
ocupou a tribuna e pediu o restante do relatório e as emendas que 
não chegaram e solicitou que se interrompesse seu tempo, 
entendemos que o incidente não estaria sendo causado pelo 
Deputado que ocupa a tribuna, está sendo causado pela pressa e 
forma, diria até insólita, como a Casa hoje busca votar o orçamento. O 
relatório do orçamento não foi publicado na totalidade, como 
determina o Regimento Interno. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, sem sombra de dúvida, o 
Regimento Interno é a lei maior da Casa, é a nossa Constituição. 
Lamentavelmente, por várias vezes, tenho visto o Regimento Interno 
ser atropelado e violado. Estamos buscando medidas judiciais para 
que se faça valer a lei desta Casa. Assusta-nos ver um parlamento 
que não cumpre o seu Regimento Interno. O art. 204, § 6°, diz: 
"Enviado à Mesa da Assembléia, o parecer será publicado, incluindo-
se o projeto na ordem do dia para a discussão e votação em turno 



z 
i3 

• 

39 
único". Mais uma vez, o Regimento está sendo atropelado. No início 
da fala do Deputado Chico Rafael, vimos o Deputado Márcio Cunha 
exaltar-se. A Bancada do PSB não conseguiu entender por que, na 
realidade, as emendas que foram citadas pelo Deputado Chico Rafael, 
no valor de R$8.000.000,00, não foram aceitas e por que foram 
aceitas outras com valores, pelo que consta, porque não foram 
publicadas, muito maiores. Qual o critério usado por essa Comissão 
para aprovar ou rejeitar as emendas? 

O Deputado lrani Barbosa (em aparte) • Nobre Deputada, o 
orçamento começou a tomar pé logo após o dia 28 de novembro, ou 
seja, após o término do prazo para o recebimento das emendas. 
Registramos o recebimento de quase 3.200 emendas. Havia um corpo 
pequeno de trabalho para elaborar, pela primeira vez, uma peça 
orçamentária em que a Casa tivesse completa participação e em que 
houvesse a valorização dos Deputados. Quem discutiu o orçamento 
conseguiu colocar o que queria e o que era necessário para a sua 
região. Com relação à habitação, recebemos representantes da 
Polícia Militar de Minas Gerais, que nos solicitaram a colocação de 
emenda de R$12.000.000,00 para a habitação e para a Polícia Militar. 
Está no orçamento elaborado por esta Casa. 

V. Exa. deveria ter tido o cuidado de analisar o orçamento. Ainda 
está à disposição, no Plenarinho IV, porque estão terminando de 
fechar a errata em local aberto, sabido e certo. Nenhum de vocês quis 
ir lá, para ler as emendas na íntegra. Se V. Exa. tivesse acompanhado 
a feitura de um orçamento que, com menos de 20 dias, conseguimos 
transformar em uma peça que a maior parte dos Deputados puderam 
acompanhar, talvez pudesse saber que a Polícia ficou sem o 
aquinhoamento da moradia nesse orçamento, provavelmente por falha 
de V. Exa. Pudemos discuti-lo, cara a cara, com todos os Deputados 
interessados, mas V. Exa. não participou dessa Comissão que 
elaborou um orçamento imperfeito, mas foi o que conseguimos 
elaborar. Tivemos pouca colaboração de pessoas como V. Exa. Muito 
obrigado. 

A Deputada Elaine Matozinhos · Deputado lrani Barbosa, gostaria 
de dizer que houve falta de transparência por parte da Comissão que 
elaborou todo esse brilhante trabalho. Quero dizer a V. Exa. que foi 
informado a cada Deputado deste parlamento, ou, pelo menos, aos 
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Deputados do PSB, que teríamos apenas R$690.000,00 no 
orçamento. Não sabíamos - e isso me espanta ainda mais - que 
estiveram aqui os representantes da PM, que conseguiram ser 
incluídos, com toda a justiça, aliás. Isso foi escondido. Por isso, volto a 
dizer que, a cada dia, a Polícia Civil está sendo mais detonada nesta 
Assembléia. Por que V. Exa. não informou a esta Deputada que 
estava colocando emendas para a PM? Estive, há dois dias, com o 
Secretário da Habitação, Ronaldo Perim, para tratar desse assunto 
para a Polícia Civil. Faltou transparência à Comissão. 

Com R$690.000,00, Deputado lrani Barbosa, não resolvo os 
problemas que existem em Belo Horizonte. Com esse recurso, não 
resolvo o problema de habitação da Polícia Civil, não resolvo o 
problema de carros para a Polícia Civil, nem o de habitação para as 
mulheres que são chefes de família. Também não consigo construir 
uma delegacia no Barreiro. A delegacia daquele bairro está 
interditada, caindo. Então, faltou transparência. 

Volto a dizer que, talvez, a questão esteja sendo dirigida à Bancada 
do PSB. V. Exa., Deputado Chico Rafael, tem razão quando diz que 
aqui existe o alto e o baixo clero. Mas, mesmo que queiram colocar-
me no baixo clero, não aceito. Entrei pela porta da frente, com os 
mesmos votos que V. Exa., o Presidente da Casa, o Secretário ou o 
Presidente eleito. Cheguei da mesma forma. E digo mais, em uma 
posição muito mais difícil, porque não tive recursos financeiros, nem o 
apoio de Vereador ou de Prefeito. Cheguei aqui pelo meu trabalho de 
22 anos. 

Então, Deputado Chico Rafael, não aceito que até "lobby" tenha sido 
feito na elaboração desse orçamento, sem que soubéssemos, 
colocando-nos até numa situação de xeque, como fez o Deputado 
lrani Barbosa, dizendo: "Por que a Polícia Civil não fez?". Porque 
disseram que só tínhamos R$690.000,00. Faltou transparência, faltou 
clareza, e isso não vamos aceitar. 

O Deputado lrani Barbosa (em aparte)- Algumas coisas podem ser 
entendidas de várias formas, Deputada. Foi dito e acertado, no 
Colégio de Lideres, que o valor mínimo estipulado e obrigatório, no 
orçamento, para cada Deputado, seria de R$690.000,00. Em conjunto 
com os relatores e com os auxiliares que tivemos, conseguimos alocar 
recursos no orçamento, aumentando esse valor para R$1.380.000,00 
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para cada Deputado. Mas, em hora alguma, falou-se que outras 
coisas não poderiam ser apresentadas ou discutidas. Em momento 
algum, V. Exa., ou algum dos Deputados que agora fazem obstrução, 
estiveram conosco durante a análise dessas emendas. E não 
chamamos ninguém para analisar emendas nem para oferecer coisa 
alguma. Procuramos, ainda, discutir com aqueles que nos procuraram. 

Agora, em uma Casa com 77 Deputados e quase 3.200 emendas, é 
muito difícil sair procurando o que é que cada Deputado quer. O 
possível, fizemos. O impossível, não tem jeito. Continuo dizendo que 
tudo está lá, com toda a transparência. Por que não foram lá? A 
reunião de orçamento é pública. A assessoria fez esse trabalho no 15° 
andar, com toda a transparência. 

Chegamos a discutir isso novamente. Há um livre convencimento da 
Comissão que produz o orçamento, discutido com toda esta Casa, na 
medida do possível, pois passamos quase um mês sem encontrar os 
pares desta Casa. Em momento algum, a Comissão se furtou ao 
dever de discutir essa ou aquela necessidade. Todas as decisões do 
Colégio de Líderes foram tomadas, assim como suas emendas, que 
foram acatadas na íntegra, sem discussão. 

A participação é mais importante que a reclamação daqueles que 
ficam de fora de um processo, não por estarem alijados em outras 
questões, mas por não quererem participar. Ouvi a reclamação do 
Deputado Chico Rafael, e veio-me à cabeça a seguinte questão: será 
que ficou chateado porque ficou com R$1.380.000,00 do orçamento, e 
não foram acatados seus R$10.000.000,00, que não quis discutir com 
a Comissão? Se sua solicitação tivesse sido atendida, tudo estaria 
bem? 

Transparência houve. O que não houve foi participação. Todos os 
Deputados e bancadas foram considerados. Se havia obras no Sul de 
Minas, e não as encontrávamos no Noroeste, no Jequitinhonha ou no 
Norte, as bancadas justificavam suas solicitações, e nós as 
discutíamos. Também o pessoal da Polícia Militar preocupou-se em 
dizer que há muito policial morando em favela, e, no momento, 
discutimos a questão deles. Não sou da Polícia Civil e não tenho 
obrigação de fazer para ela o mesmo que fiz para a Polícia Militar, 
porque não me foi levada nenhuma fundamentação, nem ao Deputado 
Márcio Cunha. 
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Não se pode dizer que não houve transparência. Basta ir até o 

computador e verificar, pois tudo que está sendo feito está nítido. Não 
se pode dizer o contrário, pois fica cruel e demonstra a falta de 
conhecimento da bancada de V. Exa. a respeito de uma participação 
coletiva. Realmente, sinto o fato de não ter atendido V. Exa. quanto às 
reivindicações da Polícia Civil, como atendemos a Polícia Militar. 
Lembro que a decisão não foi apenas minha, mas de sete homens da 
Comissão de Fiscalização Financeira, constituída por Deputados do 
PT, do PFL, do PSD e do PMDB, que lá estavam no momento da 
discussão. Tudo que foi levado à Comissão foi discutido, apesar do 
prazo de 20 dias para se discutir todo o orçamento. 

Além disso, ainda há as futricas dentro da Casa contra nossa 
intenção de fazer o primeiro orçamento no sentido de valorizar a 
Casa. Pela primeira vez na história, enfrentamos todo o tipo de 
adversidade, porque tentaram mostrar aos Deputados, todo o tempo, 
que nada poderia ser feito e todas as peças orçamentárias vinham do 
Executivo e eram aprovadas dessa forma, sem que nada fosse 
mexido. Entretanto, mostramos, desta vez, que tudo pode ser mexido, 
examinado, recolocado e acomodado em um orçamento, desde que 
haja total participação. 

Se, em um ano difícil como este, não houve tempo para que V. Exa. 
estivesse presente às reuniões de comissões, acompanhando o 
processo, aconselho-a a, no próximo ano, tomar conhecimento dele, 
de plano. Foi estabelecido o mínimo de atendimento a cada Deputado, 
e, em hora nenhuma, falou-se do máximo. Fizemos isso com toda a 
clareza e transparência. Muito obrigado. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Quero dizer ao Deputado lrani 
Barbosa que me considero uma pessoa de mediana inteligência. 
Inteligência suficiente para estar à frente da Polícia Operacional do 
Estado por 21 anos, ter recebido elogios da ONU, da OEA, por 
trabalhos desenvolvidos, inteligência suficiente para ter sido 
Vereadora por dois anos e estar nesta Casa por mais dois anos. E 
não consegui, Deputado Chico Rafael, na fala do Deputado lrani 
Barbosa, entender quando, a cada momento, disseram para todos 
nós, e para mim foi dito por vários Deputados, que emenda é somente 
R$690.000,00. Disseram: não coloquem entidades, porque o Governo 
não vai pagar; será, tão-somente, para as prefeituras. 
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Estão me boicotando, talvez, pelo fato de ser policial, porque a 

segurança pública vive um momento de crise nesta Casa, ou por ser 
mulher, ou por acharem que sou boba, pois estou no primeiro 
mandato. E sou tudo, menos boba. É importante que se diga isso. Não 
sei o que aconteceu, porque se escancararam as portas para todos, 
para políticos de Belo Horizonte, porque sabemos a demanda do 
Prefeito Célio de Castro. Não entendi o critério dessa Comissão. Não 
vou à Comissão dos Deputados lrani Barbosa e Márcio Cunha, 
porque, na realidade, entendo muito pouco disso. Da mesma forma 
que nunca os vi na minha Comissão de Defesa do Consumidor. 

Já estamos cansados dessa "transparência" dentro desta Casa. 
Fala-se que existe transparência, mas, na hora do vamos ver, a 
matéria está na gráfica. Que emendas são essas que estão na gráfica 
até agora? Talvez seja essa transparência que estamos querendo que 
deve estar incomodando as pessoas. Temos a Lagoa da Pampulha 
para ser recuperada, temos o Taquaril, que é uma área de risco em 
Belo Horizonte, temos a favela do morro do Papagaio, que precisa ser 
urbanizada, temos a habitação para a Polícia Civil, temos o Hospital 
da Polícia Civil, temos inúmeras demandas que poderíamos ter 
colocado. Mas o Deputado lrani Barbosa não conseguiu explicar qual 
foi o critério que usou para contemplar as outras e rejeitar a do 
Deputado Chico Rafael. Não consegui entender. Talvez fosse melhor 
se tivesse apresentado a demanda do Hospital da Polícia Civil, que 
consta do orçamento, como muitos aqui usaram as obras que já 
estavam no orçamento e apresentaram emendas. Entendo e acho até 
que isso é justificável, mas não consegui entender por que, neste 
caso, a sua foi rejeitada. 

O Deputado lrani Barbosa (em aparte) - Quero dizer a V. Exa. que 
acabei de receber um telefonema do meu Chefe de Gabinete, que 
participou do momento do recebimento das emendas junto à 
assessoria da Casa, comunicando-me que uma funcionária de V. Exa. 
foi entregar as emendas. Simplesmente entregou, e pronto. Tem 
coisas, nobre Deputada, que cabe ao Deputado ver, discutir, sentir, 
fazer. É muito difícil cuidar dos interesses individuais e dos coletivos, 
de todas as comissões de que participamos, não só aqui, mas 
também nas bases. É uma situação estafante, e não temos condições 
de lembrar que este ou aquele está ficando de fora. Esta é uma Casa 
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de pessoas que estão atentas aos problemas da sociedade. Esta 
não é uma Casa de deficientes, de coitadinhos, de termos que ficar 
correndo atrás para trocar fraldas e dar banho. 

Para tudo aquilo que foi feito, usaram-se critérios políticos de 
atendimento, de convencimento, que são os feitos nesta Casa para 
tudo aquilo que fazemos em Plenário e nas comissões, para nossas 
bases. 

O critério político é um só, é único. Pode ter certeza de que é o mais 
sério. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Por que V. Exa. rejeitou as 
emendas do Deputado Chico Rafael? Qual o critério usado? 

O Deputado lrani Barbosa (em aparte)- Pedimos a cada Deputado 
que priorizasse aquilo que queria. Pedimos a todos os Deputados que 
tinham alguma coisa, em suas regiões ou em suas bancadas, que 
fossem à Comissão discutir. A sua bancada não foi. O seu Líder não 
foi. Foi feita uma emenda coletiva de hospitais que atendeu a todos os 
hospitais de Minas Gerais, de todas as regiões. O Deputado Chico 
Rafael é testemunha disso. Qual o hospital pedido por V. Exa., 
Deputada Elaine Matozinhos, para ser colocado? V. Exa. pediu que se 
colocasse o da Polícia Civil? Não. Então, nobre Deputada, sinto muito, 
a falha é da sua bancada, de V. Exa., e não pode ser debitada à 
Comissão de Fiscalização Financeira da Assembléia Legislativa. A 
nossa parte foi feita. Se estavam perdendo tempo com outras 
questões na Casa, ou outras atividades, sinto muito. Não posso ser 
responsabilizado pela falha de V. Exas., posso ser responsabilizado 
pelos meus atos e pelos meus erros. Não tem jeito. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Gostaria de dizer que a minha 
assessora levou o valor de R$690.000,00 de verba dedicada a Belo 
Horizonte, com mais 40 que havíamos colocado, porque era este o 
teto estabelecido, no máximo. Em momento algum foi dito "no 
mínimo". Não estamos querendo que ninguém nos dê mamadeira ou 
nos troque fraldas. O que estamos vendo é que temos espertos de 
mais. Tão espertos que colocam verba para recuperar lagoa da 
Pampulha e área de risco quando se sabe que isso não vai passar, 
mas é apenas para ter dividendo político. Se fosse somente para ter 
dividendo político, que tivéssemos todos, inclusive os Deputados do 
PSB, e quero dizer que, da bancada, três são votados em Belo 
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Horizonte, onde temos o maior interesse e o Prefeito é de nosso 
partido. Sabemos que há muitos, numerosos desafios. Não é só a 
lagoa da Pampulha, que é área de risco. São muitos outros lugares. 
Se isso tivesse sido feito de forma transparente ... Tão transparente 
não é, que nem agora está aqui para ser lido. Então, falar em 
transparência nessa Comissão é faltar com a verdade. Dizer que 
mandamos e jogamos um oficio lá num valor e sem discutir, é porque 
era o valor que nos foi dito. Agora, é o valor que sabíamos e está lá 
colocado - R$680.000,00 para Belo Horizonte e mais 40 mil da 
primeira emenda e temos o restante para os nossos Prefeitos do 
interior. Não quero fazer aqui o grande passeio por Minas Gerais, 
como fez o Deputado Alencar da Silveira Júnior. Fez um passeio, 
falou de toda a eleição, de todos os seus telespectadores, que o 
estavam vendo pela TV Assembléia. Não quero fazer o passeio, mas 
a responsabilidade é muito séria e sou, aliás, Presidente de um 
partido que tem cidades muito importantes, inclusive a nossa Capital. 
Se soubéssemos que estaríamos nesse contexto, teríamos buscado 
para todos os Prefeitos do PSB. 

O Deputado Geraldo Rezende (em aparte)- Estou apreciando a sua 
fala com muita atenção e não sei se V. Exa. observou, quando do 
começo da reunião, que fui o primeiro a discutir o projeto de 
orçamento nesta noite e falei exatamente nas mesmas palavras com 
relação ao comunicado que recebemos. 

Recebemos um comunicado para que apresentássemos até 
R$690.000,00 de emendas, não ultrapassando esse valor, e assim o 
fizemos. Há três dias, recebemos um comunicado para mandar mais 
R$690.000,00, ao qual atendemos. O Deputado lrani Barbosa diz que 
V. Exa. não esteve lá para levar as emendas. Também lá não estive, 
quando da apresentação das minhas primeiras emendas, que foram 
levadas por minha assessoria. E foram publicadas e acolhidas. Caso 
as coisas fossem feitas com responsabilidade, com compromisso, 
tudo seria diferente. A Casa precisa voltar oito, dez anos, quando aqui 
se cumpriam os compromissos. Tudo mudou. Já não se cumpre o que 
é acordado em comissões, em reuniões de Lideranças, nesta Casa. o 
Deputado Chico Rafael tem falado no descumprimento de nosso 
Regimento Interno. V. Exa. é advogado, assim como eu, embora 
tenha abandonado, há 15 anos, a advocacia, apesar de continuar 
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cumprindo com minhas obrigações para com a OAB. Deixei de 
advogar porque, no Brasil, não existe instituição séria. Nosso País não 
tem limites. É uma bagunça generalizada, onde ninguém cumpre 
nada: Governo Federal, Governo Estadual, Assembléias nada 
cumprem, e a justiça muito menos, o que é uma vergonha. E aqui 
ficamos como palhaços, vaquinhas de presépio, dizendo coisas e 
nada resolvendo. Se forem aprovadas as emendas apresentadas, V. 
Exa. tem a esperança de que o Governo irá cumpri-las? Digo que não 
tenho esperanças nem confiança. A Casa sempre foi assim, 
principalmente nos dois últimos mandatos. Aqui se usa a filosofia da 
lagartixa: aquela que trepa no muro e sua cabeça só se movimenta no 
sentido vertical, quer dizer, concordando com tudo. A lagartixa não faz 
o movimento horizontal com a cabeça. Este Deputado sabe fazer os 
dois movimentos: vertical e horizontal, concordando ou discordando. 
Não concordo com esse orçamento, que veio com um pecado 
politicamente mortal, discriminando uma região das mais ricas do 
Estado, com carências enormes, uma região populosa como o 
Triângulo, apenas com 2.31% do orçamento. É um pecado original, ou 
seja, de origem. E, nesta Casa, os Deputados fazem um acordo de 
enviar emendas ao orçamente, de até R$690.000,00, e acreditamos. 
Quando vamos ler o "Minas Gerais" verificamos que tudo está errado. 
Existem Deputados apresentando emendas de R$ 26.000.000,00. 
Tomam dinheiro do FUNDIESE, da Secretaria de Indústria e 
Comércio, que é dirigido à industrialização do Estado. Tomam mais 
R$106.200.000,00, mais R$103.000.000,00 do FIND Pró-Indústria, do 
PROIN, zerando a Secretaria de Indústria e Comércio. Como construir 
estradas? Sou Deputado há 14 anos e não presenciei construção 
alguma. Sou Deputado há 14 anos, e não vejo construírem nada. 
Fazem um asfaltinho que dura no máximo seis meses. Enchem as 
burras das construtoras sem critério, irresponsavelmente, e, seis 
meses depois, já está precisando fazer o asfalto de novo. Aí, não tem 
recurso, e o fisiologismo está imperando. Está muito difícil. O Estado 
está complicado. Já não há compromisso com coisa séria. 

Mineiro não sabe o que é rodovia. É um desconhecimento absoluto 
do conceito de rodovia. Temos estradas esburacadas que mais 
parecem tábua de pirulito. E ficam fazendo demagogia, acham que é 
bonito. Não é política. É pacatez. Tem-se de sacolejar esse povo. Tem 
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de haver um líder que empurre o Estado. O Brasil precisa ser 
institucionalizado, porque, sem regras de convivência social, dá nisso 
que estamos fazendo aqui. Cansa todo o mundo, e não se constrói 
absolutamente nada, porque não há regras de convivência social. 
Ninguém respeita a Constituição. Há dois anos, comecei a estudar a 
Constituição e fui até o art. 260 e poucos. Não se cumpre nada da 
Constituição. Apenas 0,009% da população sabe quais são seus 
direitos e deveres. Como uma Nação como essa pode caminhar? Aí, 
vem a injustiça e a violência. Isso é culpa da cultura rasteira que 
impera no País. 

Prorrogação da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência, nos 

termos do art. 21 do Regimento Interno, prorroga esta reunião por 
mais duas horas, a partir das Oh7minutos. Com a palavra, para 
continuar a discutir o projeto, a Deputada Elaine Matozinhos. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Nobre Deputado Geraldo Rezende, 
agradeço o aparte. V. Exa. diz que não é lagartixa. Nem nós. Tomo a 
liberdade de dizer, em nome da Bancada do PSB, da qual com muito 
orgulho sou Presidente Estadual, que não somos lagartixa, nem vaca-
de-presépio. Não vamos rastejar para buscar benesses pessoais 
porque um acordo da emenda não foi cumprido, como muitos outros 
acordos nesta Casa não são cumpridos. Outro dia, conversava com 
um ex-Deputado que hoje ocupa posição no Governo. Disse que 
estava triste, porque os acordos atualmente feitos nesta Casa não são 
cumpridos, como os acordos de antigamente eram cumpridos. Hoje, 
não cumprem o acordo e querem, de público, chamar-nos de 
inexperientes, de bebês, de omissos, dizendo que não somos zelosos, 
enfim, não somos bons parlamentares. 

Deputado Chico Rafael, V. Exa., como nosso Líder, está no caminho 
certo. A posição do nobre Deputado Geraldo Rezende mostra-nos 
isso mesmo. Regimento, e leis, são para serem cumpridos. Sempre 
cumpri lei na minha vida. Nunca deixei de cumprir. Lei está aí para ser 
cumprida. Aqui já vi coisas de arrepiar o cabelo, como resultado de 
votação proclamado ser invalidado. 

Que transparência é essa quando V. Exa. sugere que votemos na 
gráfica, pois ninguém sabe o teor das emendas, só Deus e os 
beneficiados? A Bancada do PSB não sabe. Acredito que muitos dos 
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Deputados que estão sentados aí talvez não queiram entrar na 
polêmica por causa do adiantado da hora e para ficarem livres para 
suas atividades de final de ano. Mas não fomos só nós, não, 
Deputado Chico Rafael. Fomos eu, V. Exa., os Deputados Sávio 
Souza Cruz, Edson Rezende, Sargento Rodrigues, Geraldo Rezende, 
e, acredito, muitos dos que estão aqui, porque é impossível que esta 
Casa tenha um alto clero tão grande. Aí já não é alto clero - nem 
quero dizer o que penso. 

O Deputado lrani Barbosa (em aparte) - Tenho ouvido atentamente 
V. Exa. e também o Deputado Geraldo Rezende. Não sei por que 
fiquei estarrecido com algumas palavras que ouvi do Deputado 
Geraldo Rezende, por quem tenho muita estima. Somos Deputados 
desde 1986, entramos juntos nesta Casa. Recentemente, ele foi 
Secretário do Governador Itamar Franco e, de repente, fala que não 
acredita que essas emendas serão cumpridas. 

Quero dizer a V. Exa. que estamos trabalhando para que essas 
emendas sejam cumpridas. Toda as vezes que existe um acordo 
nesta Casa, as pessoas conversam "tête-á-tête", olho no olho, fazem 
o convencimento, mostram aquilo que elas têm para levar e ser 
discutido. O grande problema é que o Deputado Geraldo Rezende 
também diz que não foi lá para discutir. Como vamos adivinhar as 
necessidades dele? Esclareço a V. Exa. que a interpretação dada é 
errônea. O piso era de R$690.000,00. V. Exa. foi comunicado no seu 
gabinete. Temos a hora e quem recebeu o comunicado de que 
estaríamos dobrando essa verba, colocando mais R$690.000,00. 
Amanhã cedo, mandarei entregar em seu gabinete quem recebeu o 
comunicado para poder se manifestar. É óbvio que não se 
estabeleceu teto, mas sim um piso mínimo para atender a todos os 
Deputados. Não se falou "só pode apresentar isso". A todos que me 
perguntavam disse que se poderia apresentar. Depois, iríamos fazer a 
priorização no que existe de limite. 

No último balancete que fizemos, até porque é difícil fechar-se a 
conciliação das contas, esse orçamento está fechado com uma sobra 
de R$28.000.000,00, que não foram solicitados. Trabalhamos até á 
undécima hora para fazer as coisas sozinhos, sem auxílio, porque 
precisávamos fazer uma peça integral, que estivesse voltada para 
esta Casa, e não, como sempre esteve, voltada para o Governo do 
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Estado. Foi isso o que fizemos. O Deputado Geraldo Rezende disse 
que a sua região ficou de fora, mas acho que ele mesmo deveria ter 
brigado para poder acrescentá-la. Estou falando de um Governador do 
qual V. Exa. foi Secretário. V. Exa. mesmo diz que não acredita que 
vá cumprir. Não acredito em muita coisa do Itamar, mas não acredito 
que seja um homem mentiroso e que não cumpre uma lei. A lei 
orçamentária é uma peça de execução, não apenas de ficção. Há 
crime de responsabilidade para quem não cumprir o que nela for 
determinado. O que ocorre é que, se não estão tendo respeito para 
com sua região, acho que V. Exa. deveria reclamar, porque uma 
região como Uberlândia, que deu vitória esmagadora ao Governador 
Itamar Franco, jamais poderia ser tratada com tanto descaso. O que 
estamos vendo é que no parlamento é que se discute, que se 
conversa, se grita, se bate o pé, se faz tudo a que se tem direito. O 
que não se pode é se acomodar, porque simplesmente não se 
acredita nas coisas. Pedi ao Colégio de Líderes um voto de confiança 
para fazer uma peça orçamentária capaz de colocar o Governo do 
Estado no seu devido lugar, capaz de valorizar esta Casa com tudo a 
que tem direito. Quero dizer que até o fato de estarmos expondo aqui 
todas essas mazelas foi importante. Isso nunca foi discutido nesta 
Casa. O orçamento era uma peça que chegava aqui e não era tão 
bem analisado. Quem concordava, tudo bem, quem não concordava, 
ia embora. Hoje estamos aqui, aos 3 minutos da madrugada, 
discutindo uma peça orçamentária, o que teve de mais, o que teve de 
menos, o que se fez, o que valeu, o que não valeu. Se há algo errado, 
assumo os erros. Não sou perfeito. Já disse a V. Exa. que a 
experiência orçamentária que tenho é da vida pública. Sempre ocupei 
as Comissões de Legislação e Justiça de todas as Casas em que 
estive. Em todas, faço questão de permanecer nas comissões de 
orçamento, como permaneci na Comissão de Orçamento em Brasília. 
Por quê? Porque sei onde as coisas ocorrem e, se não souber, 
procurarei saber. Temos de estar presentes onde as coisas ocorrem. 
Quero dizer a V. Exa. que, no último ano como Deputado Federal, em 
1994, no último dia de votação do orçamento, saí de Brasília às 17 
horas do dia de Natal. Eu acompanhava até o final a execução, a 
confecção e a publicação. Não ficava reclamando porque não fui 
informado, porque sou um "coitadinho", porque não se cumpriu isto ou 
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aquilo. Aqui se cumpre, podem ter certeza. Tudo aquilo que foi 
tratado, que foi dito por este Deputado, pelo Deputado Márcio Cunha, 
pelo Deputado Rêmolo Aloise e pelos Deputados da Comissão de 
Fiscalização Financeira foi cumprido. O que não podemos é fazer 
advinhação, não há cartomantes nessa comissão. 

O Deputado Geraldo Rezende (em aparte) - Gostaria apenas de 
contestar o relator do orçamento, Deputado lrani Barbosa, quando diz 
que não fui para discutir. Ninguém foi para discutir, porque, na hora 
em que se acolhem as emendas, cabe ao relator acolher uma emenda 
ou não. Não há discussão: acolhe ou não acolhe. O problema é o que 
foi combinado antes. Como V. Exa. disse, como o Deputado Chico 
Rafael disse e outros Deputados também já disseram, foi combinado 
que cada Deputado teria R$690.000,00, não mais que isso. 

Para minha surpresa, nesta semana - se não me engano, na 
segunda-feira , a pedido do relator, solicitaram-nos que 
mandássemos outra emenda de mais R$690.000,00. Estranhei e 
indaguei se era para repetir. Era para repetir mesmo. Então, 
mandamos as outras emendas no valor também de R$690.000,00, as 
quais não foram publicadas. Só se a publicação vai sair no jornal de 
amanhã. 

Mesmo assim, não é esse o caso. O problema é a mudança de 
rubrica. O Governo faz o orçamento, e é evidente que, com os seus 
técnicos, tem muito melhores condições de saber das necessidades. 
Repito, acho que os técnicos do Governador Itamar Franco, de quem 
sou amigo e admirador, não o ajudaram na confecção do orçamento, 
porque o fizeram com pecados de origem, como no caso no Triângulo 
mineiro, mas ficam os R$690.000,00, e, certamente, o Governo vai 
olhar administrativamente a nossa região. 

Não posso admitir que Deputados tenham apresentado emenda no 
valor de R$26.000.000,00. Quando disse que o Governo vai cumprir é 
porque sei que, se depender dele, ele vai querer cumprir. O problema 
vai ser a impossibilidade material de se cumprir. Não o Governador 
Itamar Franco, mas o próprio Governo vai olhar e perguntar como é 
possível determinado Deputado ter apresentado uma emenda no valor 
de R$26.000.000,00, outro, no valor de R$8.000.000,00, outro, no 
valor de R$10.000.000,00 e a Deputada Elaine Matozinhos, uma 
emenda de R$690.000,00. O que se vai fazer com isso? Então, 
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haverá impossibilidade material de se cumprir o orçamento, que 
virou uma verdadeira "colcha-de-retalhos", uma bagunça terrível. Daí, 
vou votar contra o orçamento, que pode até passar. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Agradeço o aparte do Deputado 
Geraldo Rezende. Quero dizer que, se sobrou dinheiro, apesar das 
aberrações e das exceções, de alguns Deputados estarem 
apresentando emendas no valor de R$1.380.000,00 e outros no valor 
de R$26.000.000,00, ainda não fomos avisados. Eu jamais 
apresentaria uma emenda apenas para criar alguma expectativa a 
algum Prefeito ou a alguma liderança. Fiz apenas o que se disse que 
o Governo cumpriria. Concedo aparte ao Deputado Chico Rafael, que 
o solicitou primeiro que o Deputado lrani Barbosa, que logo após terá 
também a palavra. 

O Deputado Chico Rafael (em aparte) - Deputada Elaine 
Matozinhos, quero dizer a V. Exa. que muito nos honra tê-la como 
companheira e Presidente de nosso partido no Estado de Minas 
Gerais, por sua bravura, clareza de idéias e observações que tem 
feito, acompanhando as decisões da nossa bancada. Estou ouvindo 
atentamente as ponderações do Deputado lrani Barbosa, que 
participou da Comissão. A coisa não é tão simplista como disse. Na 
verdade, inicialmente, o valor de R$690.000,00 foi estabelecido como 
teto, e não como piso mínimo. E quero invocar o testemunho dos 
colegas parlamentares sobre a questão. Da forma como se está 
apresentando a matéria, dá-se a impressão de que estamos sendo 
Deputados relapsos, porque não estamos acompanhando os 
trabalhos da Casa. Longe disso. Tanto é verdade, que, numa das 
reuniões do Colégio de Líderes, o Deputado lrani Barbosa lá 
compareceu e anunciou, com todas as letras, que havia conseguido 
mais recursos no orçamento e que as emendas parlamentares 
poderiam ser de até R$1.380.000,00. 

Com relação ao que disse o Deputado sobre os recursos do hospital 
de Pouso Alegre, foi uma decisão do Colégio de Líderes para atender 
às reivindicações das audiências públicas regionais que foram feitas 
no início do ano passado e que infelizmente não avançaram. O 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, trabalhando com essa questão, 
procurou atender, pelo menos nessa área da saúde, às reivindicações 
das audiências públicas regionais. Uma das reivindicações de Pouso 
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Alegre foi justamente com relação a essa questão do 
reaparelhamento do hospital no que diz respeito à hemodiálise, à 
oncologia e à psiquiatria. Quanto à questão das emendas que, 
disseram, o Deputado Chico Rafael apresentou, esclareço que, de 
fato, apresentamos. Dissemos ao Deputado Márcio Cunha que não 
faríamos um remanejamento dos recursos nas dotações específicas, 
nem de uma entidade para a outra, nem de uma dotação para a outra, 
mas, em razão das dotações globais que existiam da COPASA-MG e 
do DER-MG, pretendíamos desdobrá-las porque, genericamente, 
como estavam, não ficaria claro em que áreas, em que cidades e em 
que setores seriam aplicados esses recursos. Apresentei essas 
emendas na expectativa de vê-las ser atendidas. O que está levando 
a Bancada do PSB a fazer esse trabalho aqui hoje é a tentativa de 
alertarmos os nossos colegas Deputados, dizendo-lhes que não 
podemos dar um cheque em branco, como estão querendo aqui. Até 
agora, as emendas não chegaram ao Plenário. Já é meia-noite, e, 
desde as 20 horas, estamos aqui. A questão não é tão simples nem 
transparente. O que contêm essas emendas para não estarem no 
Plenário até agora? Disseram que se tratava de um erro material, mas 
há 4 horas estamos aqui, e essas emendas ainda não chegaram. Não 
quero acreditar que esta Casa tenha coragem de votar um orçamento 
sem saber o que está votando. Junte-se a isso, Sra. Deputada, o fato 
de que as emendas apresentadas utilizaram os recursos do 
FUNDIEST, e do FINDI. Tiraram quase R$300.000.000,00 desses 
Fundos para atender às emendas que foram contempladas pelo 
relator na Comissão. Como poderemos ter uma política pública de 
desenvolvimento econômico, industrial e comercial, se não dermos 
condições para que esses Fundos possam financiar novos 
investimentos e novos projetos para o Estado, considerando que, no 
momento, há uma grande guerra entre os Estados, na disputa por 
novos financiamentos e por novos recursos? O Governo tem 
procurado aplicar esses recursos do FINDI e do FUNDIEST na 
tentativa de atrair novos investimentos para o Estado. Por isso, não 
podemos concordar com o esvaziamento desses dois Fundos que têm 
como objetivo o financiamento das indústrias. Não podemos 
concordar com o relator, que propôs tirar todos os recursos das obras 
das usinas do Estado, no valor de R$161.000.000,00. Não acredito 
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que a nossa Assembléia concorde com isso, paralisando a 
construção de novas usinas no Estado. Não podemos agir dessa 
forma, sob pena de pararmos com o desenvolvimento de muitas 
regiões onde essas indústrias estão sendo construídas, 
principalmente no Norte de Minas. Não acredito, Presidente Anderson 
Adauto, futuro Presidente Antõnio Júlio e demais Deputados 
presentes, que a Assembléia cometerá esse verdadeiro estupro ao 
Regimento Interno da Casa, votando um orçamento sem que tenham 
conhecimento das emendas que, até agora, não foram apresentadas. 

Muito obrigado. Solicito que, concluído o trabalho da Deputada 
Elaine Matozinhos, sejam lidas por V. Exa. e distribuídas aos 
Deputados, porque, na verdade, deveriam estar, desde ontem, 
publicadas no diário oficial. Obrigado, Sra. Deputada. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte)- Quero dizer isso 
apenas para que V. Exa. possa terminar com um sorriso, como 
aconteceu com o Deputado Adelmo, com o Deputado João Pinto 
Ribeiro e outros que são votados em Belo Horizonte. No orçamento, 
existe uma emenda para concluir o hospital de Venda Nova, 
garantindo recursos da ordem de R$8.000.000,00. Então, V. Exa. tem 
que fazer coro comigo, dizendo: "Governador, vamos pagar, porque a 
saúde de Venda Nova precisa disso". E nós, que somos votados em 
Belo Horizonte, estaremos satisfeitos, se isso ocorrer. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Quem a subscreveu, Deputado 
Alencar da Silveira Júnior? Gostaria de saber, porque ninguém mais 
do que eu tem interesse em Belo Horizonte. É o meu grande reduto 
eleitoral. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Eu, defendendo 
os interesses de Belo Horizonte, como V. Exa. também defende. E 
foram colocados os nomes de todos os Deputados votados nesta 
cidade. Foi um Acordo de Lideranças, do qual participaram o 
Deputado Chico Rafael e todos os outros. Vamos ficar satisfeitos com 
o hospital de Venda Nova, e V. Exa. sabe disso, porque essa é uma 
luta sua também. Acho que, a esta altura, o filho não precisa ter pai. O 
importante é fazê-lo nascer. 

A Deputada Elaíne Matozinhos - Na realidade, o que sabemos é que 
cada um busca ser pai de um filho bonito. Essa é uma história para 
ser contada para outras pessoas, não para nós. Todos querem ser 
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pais de filhos bonitos. E estamos vendo, mais uma vez, dois pesos e 
duas medidas. Estamos vendo, mais uma vez, a pressa, esse afã de 
fazer as coisas com muita rapidez. E isso vai prejudicar 
profundamente esta Casa e o Estado. Não é bom para os mineiros 
que isso aconteça, nem para o convívio entre nós. A cada hora 
ficamos pensando: "Quem será que vai nos passar a perna. Será que 
hoje irão me passar para trás?". Não gosto de viver em um clima 
assim. Nunca permiti, por onde passei, essa dúvida sobre quem está 
levando vantagem. Não gosto disso. Gostamos de transparência. É 
isso que o PSB pede. Aliás, Presidente, acredito que não temos 
Deputados suficientes no Plenário e peço o encerramento da reunião. 

Questão de ordem 
O Deputado Olinto Godinho - Solicito seja feita a chamada para 

recomposição de "quorum", Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência 

verifica, de plano, que temos mais de 30 Deputados em Plenário neste 
momento. Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Questões de ordem 
O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, havia requerido 

verbalmente à Mesa que fizesse a leitura das emendas apresentadas. 
O Sr. Presidente- A Presidência entende que V. Exa., tendo sido o 

Deputado que reclamou cópia das emendas, e tendo sido o primeiro a 
recebê-la, não somos obrigados a fazer a leitura. 

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, como vamos estudar 
centenas de emendas em uma fração de segundos, na porta da 
votação do projeto? Acredito que não irá fazer isso. 

O Sr. Presidente - É claro que não. A Presidência, dentro de cinco 
minutos, fornecerá cópia a cada um dos parlamentares. Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Chico Rafael solicitando o adiamento da 
votação do Projeto de Lei n° 1.216/2000. Em votação, o requerimento. 
Com a palavra, para encaminhá-la, o Deputado Chico Rafael. 

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, Srs. Deputados, solicito o 
adiamento da votação desse projeto, por um simples motivo: temos 
uma centena de emendas apresentadas e precisamos conhecê-las. 
Não acredito que, neste horário da madrugada, cansados, os 
Deputados tenham raciocinio suficiente para fazer a avaliação 
necessária dessas emendas, que foram apresentadas pelos colegas. 
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Aqui está confirmado, como já havia dito, que a Emenda n° 3.021, 

para atender a obras nas áreas de risco do município, é de 
R$1 0.000.000,00. Esse é o tipo de trabalho que está sendo feito aqui. 

O Sr. Presidente - A Presidência não está entendendo. V. Exa. é 
contra a verba para a área de risco na Capital? 

O Deputado Chico Rafael - Não, Sr. Presidente. Estou dizendo que 
essa emenda foi inserida agora. Nem emendas havia. Já havia 
comentado o fato. Quando estávamos no Colégio de Lideres 
apresentaram essa emenda ao Deputado João Leite, que, no 
momento, se opunha à questão. O mesmo fizeram comigo. Isso é 
lamentável. Infelizmente, está havendo situações como essa. As 
emendas não foram publicadas no diário oficial. E, se não 
levantássemos essa questão, elas seriam votadas sem tomarmos 
conhecimento do que seria colocado nessas emendas. Está aqui a 
prova do que disse. O Deputado João Leite, num primeiro momento, 
opunha-se também a esse tratamento, mas ele foi contemplado com 
uma verba de R$10.000.000,00 para as obras de risco. E há outras 
emendas que não têm sequer o autor do projeto, naturalmente para 
camuflar esse tipo de trabalho que foi feito aqui. Infelizmente, é difícil 
acreditar que, na Assembléia Legislativa, esteja havendo. 

Sr. Presidente, atitudes e condutas dessa natureza não poderiam 
ocorrer, porque diminuem a Casa perante a população. São emendas 
que já deveriam ter sido publicadas ontem, mas, infelizmente, a 
Assembléia tomou essa atitude e, por incrível que pareça, com a 
conivência de grandes regimentalistas. Até quando vamos ter de 
conviver com isso? Será sempre assim? 

Sr. Presidente, para encerrar com chave de ouro o seu mandato, V. 
Exa. poderia não deixar esse tipo de coisa acontecer. É vergonhoso 
para a Assembléia Legislativa esse tipo de conduta. Chego a imaginar 
em certos momentos se vale a pena ser Deputado em Minas Gerais. 
Infelizmente, não estou falando grego e estou mostrando o que está 
acontecendo aqui. Essas emendas da errata que seria publicada 
amanhã foram feitas agora, de última hora. Por isso levaram quase 4 
horas para fazer os acertos, os aconchegos, porque têm de achar de 
onde vão tirar para verem onde vão pôr. 

Sr. Presidente, certamente os colegas dos outros partidos devem 
fazer um requerimento, mas gostaria de solicitar a V. Exa., após esse 

~------------------------------~ 
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encaminhamento, que, antes da votação, até mesmo para que se 
possa pedir destaques dessas emendas que foram apresentadas 
agora, fosse suspensa a reunião a fim de que pudéssemos fazer uma 
avaliação para não votar no escuro, como vai acabar acontecendo. 

Estou tentando entender essas emendas. Mas gostaria de fazer a 
avaliação de cada uma. Para V. Exas. terem uma idéia, há emendas 
de R$5.000.000, para o Deputado Antônio Júlio, mais 
R$1.000.000,00, mais R$1.000.000,00, mais R$1.000.000,00. Todas 
essas emendas ultrapassam o acordo que foi estabelecido, de 
R$690.000,00. Precisamos de tempo para fazer uma avaliação das 
emendas e pedir destaques para as que achamos necessário. A 
matéria é complexa, e estamos tratando do orçamento do Estado de 
Minas Gerais, que não pode ser votado de afogadílho. 

Gostaria que fosse concedido prazo para que essas emendas 
fossem avaliadas e para que pudéssemos fazer melhor avaliação do 
que está para ser votado nesta noite. 

Questão de ordem 
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, tenho a certeza de 

que V. Exa. é fiel cumpridor do Regimento Interno. E o Deputado 
Chico Rafael tem conclamado que haja o fiel cumprimento do 
Regimento Interno. E o Regimento Interno dispõe que, no 
encaminhamento de requerimento, deve-se tratar da matéria tão-
somente, e não voltar á discussão do processo de orçamento. Assim 
sendo, que os próximos oradores possam de fato encaminhar o 
requerimento que está sendo colocado em votação. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do 
requerimento, a Deputada Elaine Matozinhos. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, gostaria de ter aqui 
as emendas, não consegui tê-las, nem o relatório final. 

O Sr. Presidente -As emendas continuam á disposição de V. Exa. 
A Deputada Elaine Matozinhos - O relatório final, Sr. Presidente? 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita à assessoria da Mesa que 

forneça o relatório à Deputada que o solicita. 
A Deputada Elaine Matozinhos - Gostaria de ter o relatório final, e 

não o parcial. 
O Sr. Presidente - O relatório foi devidamente publicado no diário 

oficial de hoje, nobre Deputada. 
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A Deputada Elaine Matozinhos - O relatório final com as emendas 

que saíram da gráfica, agora? Foram publicados o relatório final e as 
emendas? 

O Sr. Presidente - Os erros que houve serão republicados em forma 
de errata. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Primeiramente, por justiça, pela 
amizade, pelo carinho, pela consideração, pelo respeito a um 
Deputado desta Casa- Deputado Eduardo Hermeto -, ex-companheiro 
de partido, que disse que votou contra isto aqui, porque sequer 
passou pela assessoria da Casa, manifesto a ele, mais uma vez, o 
meu respeito, o meu voto de louvor, e não gostaria, desta tribuna - até 
em respeito aos telespectadores - de manifestar a posição de V. Exa. 
sobre o que foi feito. Mas, agora, mais do que nunca, estou 
convencida de que nós, Srs. Deputados, não estamos no caminho 
certo. 

Apresentar emenda de última hora! Está quente ainda o papel. Saiu 
agora da gráfica na correria. Emendas cujo teor não sabemos. 
Emendas que vão beneficiar alguns Deputados desta Casa - quem 
sabe o alto clero desta Casa? -, as majestades que temos, os deuses 
que aqui temos, os poderosos que aqui estão, e talvez sejam mais 
importantes do que nós, do PSB. Chegamos agora, estamos de 
fraldas, usamos mamadeiras... Mas não precisamos de nada 
escondido, feito na moita, de nada que fica numa gráfica até agora, e 
querer isso de pessoas que representam o Estado de Minas Gerais é 
querer demais. Emendas que foram feitas ou para que se dê uma 
expectativa a um Prefeito, a um Vereador ou a uma liderança, 
emendas para não serem cumpridas ou mesmo para enganarem uma 
cidade, e quero dizer que nós, de Belo Horizonte, não queremos ser 
enganados. Falo sobre Belo Horizonte, porque sei que temos 
emendas para Belo Horizonte de mais de R$20.000.000,00. 
Encaminhamos pela rejeição dessas emendas porque não sofreram 
um processo transparente e não são legítimas. 

Nada mais justo que todo o processo de encaminhamento tivesse 
sido interrompido, como solicitou o Deputado Chico Rafael, porque 
nenhum incidente foi causado pelos Deputados do PSB. Houve falha 
da assessoria e da Casa, que não nos forneceu material para 
encaminhamento. Como encaminhar o que não temos em mãos? Não 



58 
concordamos com o que só nos chegou às mãos há 1 O minutos. O 
Deputado Chico Rafael, muito bondoso, não ocupou todo o seu 
tempo. Creio ser pouco o tempo de 1 hora para encaminhamentos 
dessa envergadura. Dez minutos para encaminhar um requerimento 
também é muito pouco, porque o assunto é sério. É muito dinheiro em 
jogo e também a sorte do povo das mais diversas cidades do Estado, 
que estarão sendo beneficiadas ou prejudicadas. Solicitamos ao 
Presidente da Mesa que começássemos a fazer o encaminhamento 
do total, dando 1 hora para cada um dos Deputados. Fica aí nosso 
requerimento para que possamos encaminhar o projeto total, com 1 
hora para cada Deputado. O incidente ora causado não o foi pelo 
Deputado que estava fazendo o encaminhamento. O incidente foi 
causado pela assessoria, pelo atraso na gráfica ou pela protelação 
dos acordos, e não por nós. Solicito a V. Exa. que dê ao PSB, como 
determina o Regimento Interno, 1 hora de encaminhamento para cada 
Deputado, a fim de que possamos fazer o encaminhamento global do 
projeto. Não podemos encaminhar partes, pois estamos votando um 
conjunto. Acredito que seja regimental, legal, que tenhamos 1 hora 
para encaminhar as emendas e discuti-las. Nelas constam valores 
altíssimos, que precisamos analisar. Percebemos grande 
desigualdade entre o teto máximo e o mínimo estabelecido para cada 
Deputado. 

Alguns dos nobres Deputados desta Casa estão mais interessados 
em ler, porque nem sequer sabem, na realidade, o que é isso, o que 
estamos votando, o que está beneficiando o quê, quem e onde. Por 
isso sou pela rejeição. 

Sr. Presidente, concluindo, gostaríamos de ter mais 1 hora de 
encaminhamento, tendo em vista que não encaminhamos o projeto 
em sua totalidade. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - A Presidência deseja esclarecer à nobre 
Deputada que o art. 264 do Regimento Interno não o permite. E é 
exatamente o PSB que mais solicita o cumprimento do Regimento 
Interno. Com a palavra, para encaminhar a votação do requerimento, 
o Deputado Geraldo Rezende. 

O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, quero começar 
dizendo que, regimentalmente, como foi cobrado pelo Deputado 
Sebastião Costa, quero me ater à discussão do adiamento de votação 
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desse projeto, a requerimento do Deputado Chico Rafael, que, em 
boa hora, apresentou esse requerimento. Quais são os motivos que 
me trouxeram a esta tribuna para que pudesse discutir esse 
requerimento de adiamento de votação do Projeto de Lei n° 
1.216/2000, do orçamento? 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, sou do Triângulo. Tenho uma cara 
meio de caipira, o jeitão de andar também é meio de caipira. Lá na 
roça, a gente diz que é um jeitão meio de bobo. Mas é só o jeito de 
falar e o jeito de andar, porque, na verdade, não sou tão bobo assim. 
E não serei passado para trás nesta Casa, onde estou há 14 anos. 
Estou acostumado com as discussões no Plenário e não vou admitir 
ser passado para trás. 

Peguei uns papéis, umas erratas ao Anexo VI. Fizeram três 
montinhos de papel. O primeiro são erratas ao Anexo VI. O segundo 
são erratas ao Anexo VI. Aí, há outro anexo, em que, lá embaixo, no 
código 2.385, está escrito: "Órgão ou entidade beneficiada". 

O Município de Tupaciguara, para aqueles que não sabem, é a terra 
de Mãe de Deus, lugar onde nasci. Mas fui criado em Uberlândia. Sou 
Deputado majoritário em Tupaciguara, com quase 2 mil votos. Não 
apresentei nenhuma emenda para Tupaciguara no valor de 
R$400.000,00. Apresentei, salvo engano, e de memória, uma emenda 
no valor de R$100.000,00. Agora, não me permitem a apresentação 
de emendas, ilustre Deputado Sebastião Costa, limitando-me a 
R$690.000,00. Desculpe-me, um Deputado qualquer vem e me 
oferece uma emenda de R$400.000,00 para a cidade onde nasci, 
onde sou majoritário. O negócio é hilariante, mas está escrito aqui. 
Esse orçamento não é sério, é uma vergonha para o Estado, para a 
Assembléia. Estou aqui como homem e, como tal, peço que me 
respeitem nesta Casa, porque não sou palhaço de ninguém. Vamos 
discutir isso aqui até amanhecer o dia. Esse projeto não será votado 
hoje. Ao terminar, pedirei a recomposição nominal do "quorum", que 
não é a que está registrada no painel; não há nem a metade dos que 
estão ali no painel. Solicito da Mesa que apague esse painel e registre 
novamente a presença dos Deputados. Quero a recomposição do 
"quorum" feita por um Secretário, com a minha supervisão. Quero ficar 
junto com o Secretário que fizer a recomposição do "quorum". 

O orçamento é um escândalo, é uma vergonha. Ser limitado a 
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R$690.000,00, como a Deputada Elaine Matozinhos e os outros 
Deputados. é complicado. O Brasil está em crise pela falta de caráter. 
de moral. Estão faltando homens no País. Aqui neste Plenário e nesta 
Assembléia estão faltando homens que cumprem seus compromissos. 
Ainda bem que sou do Triângulo e não entro nesse "negócio" de 
humorismo que existe no lado de cá. Até hoje ainda admiram as 
demagogias de Benedito Valadares, que viveu lá há 200 anos. É 
complicado. 

Vou ler algumas emendas: "Pavimentação asfáltica da MG-117, 
trecho que liga Paulista á BR-120. Extensão de 30km, valor: 
R$1.000.000,00. Órgãos e entidades envolvidas: Secretariade Estado 
do Trabalho. da Assistência Social, da Criança e do Adolescente". 

Estão tirando aqui. Olhem aqui, o órgão e a entidade deduzidos. 
Secretaria de Estado do Trabalho, Ação Social, da Criança e do 
Adolescente. Estão tirando R$1.000.000,00 para asfaltar 30 km. Isso 
dá R$6.000.000,00 de custo. fora a obra-de-arte. Se houver obra-de-
arte, fica em mais. Tira R$1.000,00 para fazer o asfalto. Mas tira o da 
entidade. 'Tipo de despesa - 120. Asfaltamento de 32km, 
R$1.000,00". É a chamada emenda de janela, está dizendo lá o autor 
da emenda, Deputado Olinto Godinho. Mas, então, Sr. Presidente, 
estou tentando achar mais escândalos, mas vão falar que só há os 
R$1.000,00 da emenda de janela. 

Achei uma aqui boa. R$1.000.000,00. Órgão ou entidade deduzida. 
Finge que é aquilo que falei no começo. Deduzida, anulada, apoio. 
Deputado Antônio Júlio: R$1.000.000,00. Só posso ter R$690.000,00. 
Aí há outra emenda: Esmeraldas, mais 33km, mais R$1.000.000,00, 
entidade deduzida: DER-MG, FINDI, PROIN. Mais R$1.000.000,00, 
DER-MG, implantação de melhorias na rodovia, região 3, Munhoz. 
Será que essas são todas de nosso futuro Presidente Antônio Júlio? 
Há uma ali de R$5.000.000,00. Tira a da usina termelétrica e manda 
para Poços de Caldas, região não sei de quê. Essa deve ser de nosso 
companheiro Deputado Sebastião Navarro Vieira. 

Questão de ordem 
O Deputado Sebastião Costa - Não acredito que foi com má 

intenção que o Geraldo Rezende disse que a crise do Brasil era de 
falta de caráter. Talvez por força de expressão tenha mencionado o 
meu nome. Isso poderia parecer. na redação, sendo associada uma 
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coisa com outra. Então, gostaria que V. Exa. recomendasse à 
assessoria que, se possível, evitasse fazer constar esse ato, que vai 
ficar nos anais. Tenho a certeza de que não é esse o conceito que o 
Deputado Geraldo Rezende tem de minha pessoa. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita à assessoria que faça o 
atendimento solicitado pelo Deputado Sebastião Costa. Com a 
palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o Deputado 
Sávio Souza Cruz. 

O Deputado Sávio Souza Cruz - Ocupo novamente a tribuna para 
encaminhar favoravelmente ao requerimento do Deputado Chico 
Rafael, que visa a conseguir a recuperação da racionalidade na ação 
legislativa desta Casa. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, percebi, um 
pouco atordoado, as emendas não publicadas e não distribuídas em 
avulso para tentar, sem êxito, corrigir o incorrigível, que é levar à 
votação algo sem publicidade prévia, rapidamente feito pela gráfica do 
Legislativo. 

Chegou às minhas mãos a documentação, há 25 minutos. Quero 
que isso fique registrado até para resguardar a possibilidade de 
futuros questionamentos jurídicos, sobretudo por parte do Governo do 
Estado, com respeito ao que vier a ser processado hoje. Vou insistir, 
recebi às Oh32min, já do dia 23, com o título de erratas as mudanças 
no relatório, também não publicado por essa Casa. Portanto, tudo o 
que se fizer hoje regimentalmente estará ferido e comprometido 
irremediavelmente pela publicidade prévia. 

Srs. Deputados, a situação é de tal monta patética, que a pressa 
para rodar a suposta errata é tanta, que, nesses poucos minutos em 
que tive acesso a ela, localizei numerosos erros gramaticais. Portanto, 
Sr. Presidente, será necessária nova errata em março ou em abril. Na 
primeira linha da errata, já há um erro: a Emenda 273/9 está "subme", 
deve ser uma subemenda. Não é uma submenda. Continuando na 
mesma emenda, no objeto do gasto há uma palavra que não consigo 
ler, "iimplantação", com dois ii, "iimplantação" de telefonia rural. 
Portanto, haverá necessidade de outra errata. Serão erratas 
sucessivas. 

Alguém quer acreditar que o povo, que o Governo, que o Judiciário 
de Minas Gerais vai achar que de fato isso é uma errata, que isso não 

o 
I 



62 
são emendas feitas fora do prazo e a toque de caixa. Na pág. 2, o 
Município de Paulistas veio escrito com letra minúscula. Isso é um 
absurdo. Não nasci em Paulistas, mas não podemos aceitar que o 
nome de um município seja grafado, numa errata, com letra 
minúscula. Uma errata é sempre preparada com larga margem de 
tempo para evitar novos erros. Ocorre que agora os erros são cada 
vez mais numerosos, a evidenciar a natureza de matéria nova, nova 
até para os parlamentares, sem serem publicadas, viciando todo o 

·processo. 
Prosseguindo, Sr. Presidente, o Município de Joaíma, e que pena 

que o Deputado Márcio Kangussu não se encontra presente, também 
lá votado - e até mais do que eu -, foi grafado sem acento, virou 
"Joaima". 

Ao contrário do que imagina, Sr. Presidente, estou fazendo o 
encaminhamento. Isso que foi distribuído com o nome de errata, como 
já avisa o Presidente, será objeto de uma revisão. Um precioso 
"copydesk" será contratado para evitar que haja tantos erros e que o 
nosso vernáculo seja tão ofendido, como o foi no relatório publicado 
sobre esse projeto. Sr. Presidente, sugiro a V. Exa. que submeta a 
novo teste à assessoria da Casa, porque jamais vi tanto erro 
gramatical em um relatório produzido pela assessoria da Assembléia. 
Fiquei surpreendido ao ver montes de erros de concordância, 
denegrindo e denunciando o que vem sendo esse processo de 
elaboração do orçamento de 2001. 

Sr. Presidente, o adiamento é fundamental para que não fiquemos 
com essa escandalosa ferida. O Regimento Interno está ferido de 
morte, viciando todo o processo. Se o que será votado hoje puder 
prosperar, pois penso que o Judiciário acolherá as razões do Governo 
se isso se fizer necessário, teremos de explicar ao povo de Minas por 
que a Assembléia entende que não deve ser construída nenhuma 
hidrelétrica neste Estado. Os recursos destinados à construção de 
hidrelétrica foram retirados para serem distribuídos igualitariamente 
entre os Deputados, para os redistribuírem em suas bases, em 
extensão de redes, que ficarão como grandes poleiros dos pássaros, 
porque, sem a geração da energia, elas serão energizadas com o 
quê? Sem a geração de energia, poderemos fincar postes e espichar 
os fios, mas eles não serão energizados. 
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Questão de ordem 

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. 
que suspenda os trabalhos por 5 ou 1 O minutos, a fim de entrarmos 
em um acordo, evitando-se que essas aberrações a que me referi 
possam processar-se nesta madrugada, tornando-se uma mancha na 
história desta Casa. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência, por solicitação da Bancada do 

PSB, vai suspender a reunião por 10 minutos, para que os Lideres 
possam buscar um acordo sobre a votação da proposta orçamentária 
de 2001. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Em votação, 

o requerimento do Deputado Chico Rafael. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitado. 

-A seguir, vêm à Mesa e são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um 
por sua vez, nos termos do inciso XVII do art. 232 do Regimento 
Interno, os seguintes requerimentos de votação destacada: dos 
Deputados Sebastião Navarro Vieira e outro, para as Emendas n•s 
990, 3.159, 3.160, 3.190, 3.191, 3.193, 3.196 e 3.197; do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, para a Emenda n• 2.468; do Deputado Chico 
Rafael, para a Emenda n• 3.189; e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
para a Emenda n• 1.717. 

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n• 1, salvo emendas e 
destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa). Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n• 
1 , ficam prejudicadas as emendas que receberam parecer pela 
aprovação. Em votação, as emendas com parecer pela rejeição, salvo 
destaques. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitadas . 

Questões de ordem 
O Deputado Mauro Lobo - Gostaria de saber que acordo foi feito e 

por que o PSDB e o PFL não participaram? V. Exa. se refere ao 
acordo feito à tarde? 

O Sr. Presidente - A Presidência entende que o que foi proposto, à 
tarde, pelas Lideranças da Maioria, do PSDB, do PT e do PFL foi 
aceito pelo relator e, agora, pelo renitente PSB. O encaminhamento 
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O Deputado Carlos Pimenta - Obedeceremos ao acordo 
estabelecido no Colégio de Líderes. Existe um fato novo que 
gostaríamos que fosse deixado para o final. E antes de ser colocado 
em votação o último destaque, que não constava no Acordo de 
Líderes, gostaria que pudéssemos ter tempo para decidir, 
internamente, na bancada. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos 
Deputados que ocupem seus lugares. Votação da Emenda no 990, 
destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Com a palavra, para 
encaminhar a favor, o Deputado Sebastião Navarro Vieira. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - A Emenda n° 990, que fez 
parte do Acordo de Líderes de hoje à tarde, retira os recursos 
destinados à RURALMINAS e os transfere para o Fundo Estadual de 
Saneamento Básico. São recursos para implantação de água e 
esgoto. A razão da transferência desses recursos é que a 
RURALMINAS é uma entidade em extinção. Temos uma proposta do 
Governo do Estado, de reforma administrativa, que propõe a extinção 
da RURALMINAS. Por isso não há razão de se alocarem tantos 
recursos para a implantação de água e esgoto na RURALMINAS. Por 
isso estamos deslocando os recursos para o Fundo Estadual de 
Saneamento Básico. Encaminho para que seja aprovada a Emenda n° 
990, conforme decisão do Colégio de Líderes desta Casa. 

O Sr. Presidente - Em votação, a emenda. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em 
votação, a Emenda n° 3.159, que recebeu parecer pela rejeição. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 3.160, que recebeu 
parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 
3.190, que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em 
votação, a Emenda n° 3.191, que recebeu parecer pela rejeição. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 3.195, que recebeu 
parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
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como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 
3.196, que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a 
aprovam pennaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em 
votação, a Emenda n° 3.197, que recebeu parecer pela rejeição. Os 
Deputados que a aprovam pennaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Votação da Emenda n° 2.468, que recebeu parecer 
pela rejeição. Com a palavra, para encaminhar a favor, o Deputado 
Adelmo Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Essa emenda não retira 
dinheiro da fonte, a Secretaria da Justiça. O queremos é que, em vez 
de se construirem penitenciárias comuns, que elas sejam construidas 
na região metropolitana, fundamentadas no sistema de apoio prisional 
aos condenados. É um sistema novo de tratamento de condenados, 
com alto poder de recuperação. As experiências em ltaúna e em 
muitos outros lugares no Brasil apontam os melhores resultados do 
ponto de vista da recuperação dos condenados. Por isso, apenas 
estamos apontando essa fonna de se construir a penitenciária na 
egião metropolitana, cujo valor é de R$2.800.000,00 na Secretaria de 
Justiça. Por isso gostaria que os nobres Deputados e Deputadas me 
apoiassem, aprovando essa emenda. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 2.468. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. Em votação, a Emenda n° 3.189, que recebeu parecer pela 
aprovação. Os Deputados que a aprovam pennaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Rejeitada. Votação da Emenda n° 1.717, que 
recebeu parecer pela aprovação. Com a palavra, para encaminhar 
contrariamente, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a 
Emenda n° 1.717 visa à pavimentação do trecho entre Maravilhas e 
Cachoeira do Prata; R$1.000.000,00 saindo de um trecho do Sul de 
Minas. Essa estrada já se encontra em andamento, faltando pouco 
para terminar. Gostaria que V. Exas. também rejeitassem essa 
emenda que, com certeza, está tirando numerário suficiente para o 
término dessa estrada. 

É uma estrada no Sul de Minas que liga até o asfalto na Rodovia 
Fernão Dias a São Paulo, um trecho muito importante, já em 
andamento. Está sendo buscada a implantação de melhorias com 
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R$1.000.000,00. Não temos como continuar com essa rodovia 
paralisada. Tenho certeza que sem esse valor não teremos condições 
de terminá-la. Gostaria que V. Exas. me apoiassem, encaminhando 
contrariamente. 

O Sr. Presidente- Em votação, a Emenda n° 1.717. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei 
n° 1.216/2000 na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n°s 990 
e 2.468, ficando rejeitadas as Emendas n°s 1, 20, 21, 34, 37 a 39, 41, 
42, 44 a 47, 50, 52, 54, 55, 58, 62, 63, 67 a 69, 72, 73, 76, 77, 79, 83, 
84, 87,89 a 91, 94, 96,99 a 101, 103, 104, 106 a 110, 113, 114, 117, 
119, 120, 122, 124 a 126, 128, 135 a 151, 156, 157, 162, 174, 181, 
182, 186, 188 a 194, 196 a 198, 200, 201, 203 a 205, 209 a 225, 228, 
230, 233 a 236, 240, 242, 243, 245, 247, 251, 253 a 255, 257, 259, 
261,262,267 a 269,271,278 a 281,295 a 306,308 a 310,312 a 314, 
316 a 318, 320 a 322, 324 a 326, 330, 332, 334 a 336, 338 a 343, 345 
a 347, 349, 351 a 353, 355, 357 a 364, 366 a 368, 370, 372 a 375, 377 
a 379, 381 a 384, 387 a 390, 405, 434, 457, 458, 461, 466, 516, 608, 
622, 623, 626, 656, 669 a 812, 819, 839, 841 a 843, 846, 847, 849 a 
851, 853, 855, 856, 858, 859, 862, 864, 866, 869, 875, 907, 910 a 912, 
933 a 938, 985, 987 a 989, 991 a 995, 1.016 a 1.028, 1.030 a 1.037, 
1.094 a a 1.163, 1.165, 1.167 a 1.227, 1.229 a 1.234, 1.240 a 1.249, 
1.251 a 1.258, 1.265 a 1.284, 1.286 a 1.295, 1.298 a 1.311, 1.313, 
1.316, 1.318, 1.319, 1.321 a 1.324, 1.326 a 1.331, 1.333 a 1.366, 
1.368 a 1.434, 1.437 a 1.442, 1.444 a 1.465, 1.467 a 1.478, 1.480 a 
1.492, 1.501, 1.514 a 1.544, 1.554 a 1.688, 1.696 a 1.705, 1.717, 
1.727, 1.732 a 1.734, 1.736, 1.739, 1.741 a 1.744, 1.749, 1.751 a 
1.754, 1.758, 1.765, 1.766, 1.768, 1.784 a 1.786, 1.826 a 1.855, 1.857 
a 1.861, 1.863 a 1.871, 1.873, 1.874, 1.876, 1.886, 1.892 a 1.899, 
1.904 a 1.911, 1.913, 1.914, 1.917 a 1.920, 1.922 a 1.934, 1.936 a 
1.952, 1.954, 1.970, 1.971, 1.979, 1.985, 2.078 a 2.085, 2.192 a 2.208, 
2.259 a 2.265, 2.275, 2.326 a 2.330, 2.332 a 2.340, 2.342 a 2.345, 
2.347 a 2.382, 2.384 a 2.389, 2.391 a 2.408, 2.410 a 2.413, 2.469 a 
2.476, 2.487 a 2.489, 2.538 a 2.579, 2.586, 2.588, 2.590, 2.595, 2.597, 
2.598, 2.600, 2.601, 2.603 a 2.610, 2.673, 2.696 a 2.716, 2.742, 2.749 
a 2.757, 2.787 a 2.789, 2.796, 2.805 a 2.811, 2.818, 2.819, 2.821 a 
2.824, 2.826, 2.828 a 2.830, 2.832 a 2.834, 2.836 a 2.839, 2.841, 



o , 
< 

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

67 
2.842, 2.844 a 2.846, 2.848, 2.849, 2.851, 2.852, 2.854 a 2.856, 
2.858, 2.859, 2.861, 2.862, 2.864 a 2.867, 2.869, 2.870, 2.872 a 2.876, 
2.879 a 2.882, 2.885 a 2.888, 2.890, 2.891, 2.893 a 2.912, 2.935 a 
2.938, 2.974 a 3.013, 3.032, 3.034 a 3.044, 3.052, 3.056, 3.061 a 
3.068, 3.072, 3.076, 3.081, 3.086, 3.088, 3.091, 3.093, 3.096 a 3.098, 
3.159, 3.160, 3.189 a 3.191, 3.195 a 3.197; e prejudicadas as 
Emendas n°s 2 a 19, 22 a 33, 35, 36, 40, 43, 48, 49, 51, 53, 56, 57, 59 
a 61,64 a 66, 70 a 71, 74, 75, 78, 80 a 82, 85, 86, 88, 92, 93, 95, 97, 
98,102,105,111,112,115,116,118,121,123,127, 129a 134, 152a 
155, 158 a 161, 163 a 173, 175 a 180, 183 a 185, 187, 195, 199, 202, 
206 a 208, 226, 227, 229, 231, 232, 237 a 239, 241, 244, 246, 248 a 
250, 252, 256, 258, 260, 263 a 266, 270, 272 a 277, 282 a 294, 307, 
311, 315, 319, 323, 327 a 329, 331, 333, 337, 344, 348, 350, 354, 356, 
365, 369, 371, 376, 380, 385, 386, 391 a 404, 406 a 433, 435 a 456, 
459, 460, 462 a 465, 467 a 515, 517 a 607, 609 a 621, 624, 625, 627 a 
655, 657 a 668, 813 a 818, 820 a 838, 840, 844, 845, 848, 852, 854, 
857, 860, 861, 863, 865, 867, 868, 870 a 874, 876 a 906, 908, 909, 
913 a 932, 939 a 984, 986, 996 a 1.015, 1.029, 1.038 a 1.093, 1.164, 
1.166, 1.228, 1.235 a 1.239, 1.250,1.259 a 1.264, 1.285, 1.296, 1.297, 
1.312, 1.314, 1.315, 1.317, 1.320, 1.325, 1.332, 1.367, 1.435, 1.436, 
1.443, 1.466, 1.479, 1.493 a 1.500, 1.502 a 1.513, 1.545 a 1.553, 
1.689 a 1.695, 1.706 a 1.716, 1.718 a 1.726, 1.728 a 1.731, 1.735, 
1.737, 1.738, 1.740, 1.745 a 1.748, 1.750, 1.755 a 1.757, 1.759 a 
1.764, 1.767, 1.769 a 1.783, 1.787 a 1.825, 1.856, 1.862, 1.872, 1.875, 
1.877 a 1.885, 1.887 a 1.891, 1.900 a 1.903, 1.912, 1.915, 1.916, 
1.921, 1.935, 1.953, 1.955 a 1.969, 1.972 a 1.978, 1.980 a 1.984, 
1.986 a 2.077, 2.086 a 2.191, 2.209 a 2.258, 2.266 a 2.274, 2.276 a 
2.325, 2.331, 2.341, 2.346, 2.383, 2.390, 2.409, 2.414 a 2.467, 2.477 a 
2.486, 2.490 a 2.537, 2.580 a 2.585, 2.587, 2.589, 2.591 a 2.594, 
2.596, 2.599, 2.602, 2.611 a 2.672, 2.674 a 2.695, 2.717 a 2.741, 
2.743 a 2.748, 2.758 a 2.786, 2.790 a 2.795, 2.797 a 2.804, 2.812 a 
2.817, 2.820, 2.825, 2.827, 2.831, 2.835, 2.840, 2.843, 2.847, 2.850, 
2.853, 2.857, 2.860, 2.863, 2.868, 2.871, 2.877, 2.878, 2.883, 2.884, 
2.889, 2.892, 2.913 a 2.934, 2.939 a 2.973, 3.014 a 3.031, 3.033, 
3.045 a 3.051, 3.053 a 3.055, 3.057 a 3.060, 3.069 a 3.071, 3.073 a 
3.075, 3.077 a 3.080, 3.082 a 3.085, 3.087, 3.089, 3.090, 3.092, 3.094, 
3.095, 3.099 a 3.158, 3.161 a 3.188, 3.192 a 3.194, 3.198 a 3.203. À 
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Comissão de Redação. 

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final 
-A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada 

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei 
Complementar no 17/99, do Tribunal de Justiça, que contém a 
organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais; e dos 
Projetos de Lei n°s 88/99, do Deputado Hely Tarqüínio, que institui o 
parcelamento de multas em atraso decorrentes de infração de trânsito 
no Estado de Minas Gerais; 1.006/2000, do Deputado Carlos Pimenta, 
que altera a Lei no 13.496, de 5/4/2000, que dispõe sobre a 
implantação do projeto Serviço Integrado de Administração Financeira 
SIAF-Cidadão; 1.143/2000, do Deputado Agostinho da Silveira, que 
obriga o ente público, o concessionário e o permissionário de serviço 
público ou de obra pública a notificar o município no caso que 
menciona e dá outras providências; 1.198/2000, do Governador do 
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar área industrial 
localizada no Município de Arceburgo para os fins que menciona; e 
1.334/2000, da Mesa da Assembléia, que altera disposições da Lei n° 
13.363, de 20/1/99, e dá outras providências. (À sanção.). 

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 
1.216/2000, do Governador do Estado, que estima as receitas e fixa 
as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do 
orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado 
para o exercício de 2001. Em discussão, o parecer. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À sanção. 

Declarações de Voto 
O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, não conseguimos o 

nosso intento, que era adiar a votação desse projeto, até que fossem 
publicadas as emendas, para se cumprir o Regimento Interno. O que 
presenciamos hoje, nesta Casa, em relação ao orçamento do Estado, 
foi um confronto com nosso Regimento Interno. Foi triste, lamentável e 
desagradável o que ocorreu. Espero que, nos próximos mandatos, a 
Casa consiga encaminhar esse projeto de uma forma melhor, que se 
respeite o Regimento Interno. As emendas foram preparadas aqui, de 
afogadilho, de última hora. Eram emendas que não constavam no 
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relatório do orçamento. Por outro lado, estamos convencidos de que 
fizemos o melhor, conseguimos resgatar a CEMIG, ou seja, impedir o 
que o relator queria fazer com ela, que era tirar os recursos 
destinados à construção das usinas hidrelétricas no Estado de Minas. 
Dos males, o menor. 

Sr. Presidente, concluímos os trabalhos nesta madrugada, com a 
consciência tranqüila do dever cumprido, com a certeza de ter feito o 
melhor. 

O Sr. Presidente - A Presidência, antes de passar a palavra ao 
Deputado Miguel Martini, deseja dizer que ficou muito satisfeito com 
as palavras do Deputado Chico Rafael. O processo de obstrução 
serve exatamente para fazer com que a Casa chegue ao bom-senso 
na votação. Muitas vezes, uma bancada inicia um processo de 
obstrução não com o intuito de buscar seu intento, mas para que 
ocorra o que ocorreu aqui hoje. Chamo a atenção do parlamento, 
porque este sabe fazer a leitura da intenção da bancada e, no 
processo de encaminhamento, chegamos a bom termo. Acredito que 
não apenas V. Exa., mas todo o parlamento pôde ver que esse é o 
processo legislativo. Para que a sociedade ganhe, uma parte tem de 
perder em algum momento. Foi exatamente o que ocorreu. Acho que 
isso foi muito bom para a sociedade mineira. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, só quero deixar o meu 
posicionamento discordante do Deputado Chico Rafael, porque não 
entendo que o Regimento Interno foi desrespeitado. O art. 207 do 
Regimento Interno é muito claro. Se houve afogadilho ou um 
retardamento não significa dizer que o Regimento Interno tenha sido 
desrespeitado. É muito importante deixar isso registrado, porque o 
processo de obstrução faz parte do processo democrático. Mas a 
restauração da verdade dos fatos também faz parte da ética e da 
moralidade. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
acho que esta Casa, nesta madrugada, mais uma vez cumpriu o seu 
verdadeiro papel. A discussão realmente é válida. Hoje, mais do que 
nunca, estamos voltando às nossas bases com o dever cumprido 
quanto à viabilidade de recursos para que o Governo, a partir de 2001, 
tenha mecanismos necessários para desenvolver o nosso trabalho e, 
acima de tudo, o que deseja o povo mineiro. 
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A nossa Casa está de parabéns. Estamos encerrando as nossas 

atividades e nada melhor que o dever cumprido. Parabenizo V. Exa. 
mais uma vez. Assim, saúdo V. Exa. pela última vez por tudo que fez. 
Agradeço á nossa assessoria e aos parlamentares, desejando a todos 
votos de feliz Natal e de muita prosperidade. Que Deus abençoe 
sempre a nossa Casa e que o ano 20001 seja repleto de 
prosperidade. A V. Exa., a nossa admiração de sempre. Muito 
obrigado. 

O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
finalmente chegamos ao fim desta jornada. Tivemos um embate muito 
difícil nesta noite. Enfiamos madrugada adentro, mas conseguimos 
melhorar um pouco o projeto. Conseguimos a aprovação daquilo que 
já disse não ser um projeto de orçamento ideal, porque já veio com 
um pecado original. Mas conseguimos, ao retirarmos uma emenda da 
CEMIG melhorar bastante o projeto. Pelo menos, demos um sentido 
de igualdade nas propostas de emendas de todos os Deputados. Sem 
sombra de dúvida, isso melhorou muito a nossa posição. Não é aquilo 
que o povo mineiro necessita e merece, mas melhorou. 

Quero parabenizar e dizer ao meu amigo Deputado Sebastião Costa 
que ele interpretou errado. Tenho um respeito muito grande pelo 
ilustre Deputado e jamais iria evidentemente dizer aquilo. Quando 
disse da falta de caráter, me referi ao homem brasileiro de maneira 
geral. Não foi especifico para V. Exa. Mas o embate frutificou. 

Presidente Anderson Adauto, quero parabenizar V. Exa. pela 
condução da Assembléia, principalmente nesse espaço de tempo que 
convivi na Assembléia, de maio até esta data. Desejo a V. Exa. e a 
todos os amigos parlamentares um feliz Natal e um ano novo cheio de 
glórias, alegria, saúde, paz e amor. Vamos em frente. No ano que 
vem, com certeza, vamos ser mais felizes na confecção e na votação 
do projeto de orçamento. Muito obrigado. 

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
assessoria da Casa e visitantes, cumprimento todos os Deputados 
desta Casa pelo trabalho que fizemos. Como membro da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, regimentalmente, tenho a 
incumbência de proceder ao voto antecipado e de levá-lo a Plenário 
que, sendo soberano, deveria referendar ou não esse parecer que foi 
feito. Enfrentamos muitas dificuldades para compatibilizar todos os 
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interesses de acordo com o cenário em que nos colocávamos: a Lei 
de Responsabilidade Fiscal e a situação política de relacionamento da 
Assembléia com o Executivo. Foram dias difíceis e tensos, mas de 
muito trabalho, que nos dignificaram a todos. Cada um cumpriu o seu 
dever e o seu papel. Parabéns, Deputados! Eu e o Deputado Chico 
Rafael abraçamo-nos. Desejei-lhe um feliz Natal, e ele me desejou o 
mesmo. Ele defendeu com intransigência, com paixão e com algum 
exagero as suas crenças, e nós também, mas o importante é que 
prevaleceu o bom-senso. Agradeço a esta Casa e a todos os 
companheiros que apoiaram, com muito ardor, o nosso orçamento. 

Sr. Presidente, farei a leitura da lei, que é um presente da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária a todos os Deputados e 
aos ouvintes. (-Lê:) 

"Lei no 25, de 25 de dezembro de todo ano- Belém, D.C. 
Dispõe sobre normas a serem vividas por aqueles que um dia, 

guiados por uma estrela, chegaram a um estábulo deixando-se cativar 
pelo recém-nascido que ali estava. A partir da presente data, entra em 
vigor a seguinte lei: 

Art. 1°- Todos os homens devem se respeitar mutuamente. 
Parágrafo único - É dever de todos promover a paz e uma vida mais 

humana. 
Art. 2° - O verdadeiro amor é gratuito, não busca o prazer pessoal, e 

sim o bem e felicidade do próximo. 
Art. 3° - O Natal não é comércio nem troca de presentes, mas um dia 

em que o perdão e a solidariedade se devem fazer mais presentes na 
vida de cada um. 

Art. 4°- Natal é tempo de acreditar nas pequenas coisas e de nascer 
de novo. 

Art. 5° -A partir da presente data fica estipulado que: 
a) nosso sorriso não tem endereço certo; 
b) nossas mãos devem carregar os mais fracos e conduzir mãos que 

tateiam no escuro; 
c) nossos pés devem caminhar em direção do próximo para acolhê-

lo; 
d) nossos olhos devem enxergar a criança faminta, o amigo 

angustiado, o velhinho desamparado. 
Art. 6° - O Natal é Cristo fazendo nascer em cada homem um 
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coração novo com o sentimento da esperança. 

Parágrafo único - Todo aquele que aceitar o Salvador deve libertar-
se do homem velho e rancoroso que existe em si próprio. 

Art. 7° - O Natal marca o início de uma nova era em que a Fé, a 
Esperança e o Amor são os critérios básicos para se construir um 
mundo melhor. 

Art. 8° - Fica decretado que o Natal será como a alegria imensa de 
vidas que renascem e se renovam. 

Art. go - O tempo do Natal é o seguinte: 24 de dezembro deste ano 
até 24 de dezembro do próximo ano. 

Art. 1 0° - Esta lei entrará em vigor a partir do momento em que as 
pessoas tomarem conhecimento dela. 

Art. 11°- Faça-se cumprir, e revoguem-se todas as disposições em 
contrário. 

Parágrafo único - Feliz Natal! Hoje e sempre! 
São os nossos votos a todos os companheiros desta Casa, a todos 

os Deputados. Quero aproveitar a oportunidade, Sr. Presidente, para 
dizer que sei que algumas pessoas da assessoria talvez não tenham 
ficado muito satisfeitas com a Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Mas, neste momento, quero dizer a elas que temos o 
maior respeito, consideração e a maior crença na assessoria da Casa. 
Trata-se de uma assessoria do Primeiro Mundo, a qual dignifica e 
respeita a todos nós. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, parabéns pelo que foi 
feito aqui hoje. Sem dúvida alguma, prevaleceu a vontade da maioria. 

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

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
reunião solene de encerramento da 23 Sessão Legislativa Ordinária da 
14• Legislatura, a realizar-se a seguir. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 53• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Ás nove horas e trinta minutos do dia vinte e dois de novembro de 
dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio 
Cunha, Mauro Lobo e Rogério Correia, membros da supracitada 
Comissão. Registra-se a presença dos Deputados Adelmo Carneiro 
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Leão e Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e solicita 
ao Deputado Rogério Correia que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
discutir os trâmites do Plano de Carreira, Remuneração e Valorização 
dos Servidores do Quadro da Secretaria de Estado da Educação, bem 
como o concurso público para o preenchimento de vagas do referido 
quadro e transforma a reun1ao em audiência pública. Ato 
contínuo,agradece a presença dos Superintendentes e 
Coordenadores Regionais de Ensino e convida para compor a mesa 
os Srs. Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação; Antônio 
Hilário, Coordenador-Geral do Sind-ute, e Renato Barros, 
representante da Coordençaõ Sindical. Logo a seguir, passa a palavra 
ao Deputado Rogério Correia, autor do requerimento que suscitou 
esta reunião, o qual tece suas considerações iniciais. Logo depois, o 
Deputado Márcio Cunha assume a Presidência da Comissão e passa 
a palavra aos convidados, que prestam esclarecimentos sobre a 
matéria objeto desta Comissão. A seguir, segue-se um amplo debate 
entre os Deputados e os convidados, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Finalizando, o Deputado Márcio Cunha transforma a 
reunião em reunião extraordinária novamente. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo - Rêmolo Aloise - Rogério 

Correia. 
ATA DA 608 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Ás nove horas e trinta minutos do dia oito de novembro de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elbe Brandão, 
Glycon Terra Pinto, Adelmo Carneiro Leão, Marcelo Gonçalves e 
Eduardo Brandão (substituindo este ao Deputado Luiz Tadeu Leite, 
por indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Elbe 
Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
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requerimento do Deputado Glycon Terra Pinto, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros presentes. Em seguida, a Presidente procede à leitura 
da seguinte correspondência: ofícios da Sra. Maria Caiafa, Ouvidora 
da Polícia do Estado, em que justifica sua ausência na presente 
reunião; da Secretaria de Governo de Juiz de Fora, solicitando 
informações sobre lei estadual (publicado no "Diário do Legislativo" de 
16/1 0/2000); da 15• Delegacia Regional da Secretaria da Segurança 
Pública, de Uberaba, informando os serviços disponíveis em seu 
Banco de Dados para Pesquisa (publicado no "Diário do Legislativo" 
de 26/10/2000); documentação encaminhada pelo Sr. Eduardo Afonso 
de Souza sobre a cadeia pública de Sete Lagoas; convite da 
Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados para o VI 
Encontro do Fórum Legislativo Nacional de Direitos Humanos, em 
21/11/2000; comunicado do Movimento Nacional de Direitos 
Humanos, relativo ao XI Prêmio Nacional de Direitos Humanos; oficio 
da Comarca de São Domingos do Prata, encaminhando cópia de 
sentença que decretou a prisão de seis policiais militares no Município 
de Dionísio; carta da Sra. Aparecida Ambrósio Coelho de Mattos, em 
que solicita ajuda da Comissão; ofício da FETAEMG, em que 
manifesta a expectativa de contar com a presença de todos os 
parlamentares desta Comissão na audiência do próximo dia 8, 
destinada a debater sobre a violência no Noroeste de Minas; carta da 
Fundação Direito e Cidadania, apresentando o Projeto Libertar-Se; 
ofícios da Secretaria da Segurança Pública, encaminhando resposta 
com relação a assunto de interesse do Sr. Carlos José do Patrocínio; 
do Sr. Marcos Rolim, Deputado Federal, convidando para o Seminário 
A Polícia e os Direitos Humanos, a realizar-se em 22/11/2000; cópia 
da "Carta de Cidreira", assinada pelos participantes do XII Congresso 
Nacional da União Brasileira das Entidades Representativas dos 
Subtenentes e Sargentos Policiais e Bombeiros Militares, ocorrido no 
Rio Grande do Sul, em outubro último; fax solicitando ajuda para 
transferência do detento Eduardo Ferreira de Souza, preso em São 
Joaquim da Barra, SP, para a cadeia pública de Montes Claros; 
convite do Movimento Nacional de Direitos Humanos para o Evento 
Público Direitos Humanos no Brasil e na Europa - Perspectivas de 
Atuação num Contexto de Violações e Conquistas; convite do Fórum 

l~ ______________________________________ j 
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Mineiro de Saúde Mental para a próxima reunião, em 11/11/2000; 
denúncia anônima em documento intitulado "Dossiê da Dutra Ladeira"; 
ofício do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário Adjunto da 
Segurança Pública, em que encaminha informações sobre homicídio, 
ocorrido na cidade de Pompéu, que vitimou Altamir José de Oliveira; 
ofício do Sr. Adalclever Ribeiro Lopes, Chefe de Gabinete da 
Secretaria da Segurança Pública, em que encaminha informações 
sobre o inquérito instaurado para apurar a morte de três menores, em 
Contagem, em 29/3/2000. A seguir, a Presidência informa que a 
reunião se destina a discutir o Projeto de Lei Complementar n° 
25/2000 e a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se á fase 
de discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas á 
apreciação do Plenário da Assembléia. É retirado da pauta, a 
requerimento do Deputado Glycon Terra Pinto, o Projeto de Lei n° 
244/99. Os Projetos de Lei n°s 454/99, 914, 997 e 1.110/2000 
recebem parecer pela aprovação, os quais são aprovados. Na fase de 
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia, é aprovado o Requerimento n° 1. 723/2000. A 
seguir, na fase de apreciação de matérias da Comissão, são 
aprovados requerimentos do Deputado Adelmo Carneiro Leão, ern 
que pleiteia seja realizado debate público sobre a realidade dos 
acampamentos e assentamentos de trabalhadores rurais no Estado; 
sejam solicitadas ao Governador do Estado proteção policial para os 
acampados da Fazenda Tapera do Sertão, no Município de Dom 
Bosco, onde foi morto um trabalhador sem terra, supostamente por 
razões políticas; e providências para solução definitiva da questão 
social gerada nesse acampamento; sejam solicitadas ao INCRA 
providências para acelerar o processo de desapropriação da área do 
acampamento Tapera do Sertão; seja realizada visita da Comissão ao 
referido acampamento; e que a Comissão participe do VI Encontro do 
Fórum Legislativo Nacional de Direitos Humanos, em 21/11/2000, em 
Brasília. A Deputada Elbe Brandão passa a Presidência ao Deputado 
Glycon Terra Pinto e apresenta requerimentos - em que solicita seja 
realizada audiência pública em que representantes da Câmara 
Municipal de Juiz de Fora apresentem projetos por eles 
desenvolvidos; seja realizada audiência pública para ouvir explanação 
de técnicos e agentes da Associação de Proteção e Assistência ao 
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Condenado; seja agendada visita ao Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado para tratar da criação de varas criminais; e seja 
realizada visita à cadeia administrada pela Associação de Proteção e 
Assistência ao Condenado - APAC - em ltaúna. São aprovados os 
requerimentos. A seguir, a Deputada Elbe Brandão retoma a 
Presidência e submete a votação requerimento do Deputado Marcelo 
Gonçalves, em que pede sejam solicitadas ao INCRA informações 
sobre o número de famílias assentadas e o número das que 
aguardam assentamento no Estado. É aprovado o requerimento. 
Após, a Presidência concede a palavra, para que formulem denúncias 
à Comissão, aos Srs. José Firmino Pires e Otacílio Cândido Pereira e 
às Sras. Neli de Fátima Souza e Maria Antônia Costa Nogueira. A 
seguir, a Presidente concede a palavra ao Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, autor do requerimento que ensejou o debate sobre o Projeto de 
Lei Complementar n° 25/2000. Após, fazem uso da palavra o Sr. 
Inácio Luiz Gomes de Barros, o Cap. William Soares Sobrinho, o 
Subten. Luiz Gonzaga Ribeiro, o Sr. Mateus Afonso Medeiros, o 
Deputado Rogério Correia, os Srs. Pedro Marcos de Oliveira, Márcio 
Honório de Oliveira e Silva e José Magela Alves Pereira, a Sra. 
Heloísa Greco, os Srs. Eugênio Pacelli do Carmo, Juarez Robson 
Pereira, Expedito José de Oliveira e lldemar Silva Lobato e a 
Deputado Elbe Brandão. 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, 22 de novembro de 2000. 
Elbe Brandão, Presidente - Marcelo Gonçalves - Adelmo Carneiro 

Leão- Glycon Terra Pinto. 
ATA DA 21• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

POlÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
Às dez horas do dia nove de novembro de dois mil, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Paulo Piau, 
Aílton Vilela, João Batista de Oliveira e Márcio Kangussu, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Márcio Kangussu, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
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I subscrita pelos membros da Comissão presentes. Registra-se a 

presença dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e lrani Barbosa. O 
Presidente informa que a reunião, destinada a audiência pública, tem 
por finalidade debater, com representantes da RURALMINAS e do 
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais- ITER -, a situação das 
terras devolutas localizadas no vale do Jequitinhonha e no Norte de 
Minas, arrendadas a empresas de reflorestamento, siderurgia, papel e 
celulose, bem como esclarecer os níveis de competência de cada 
órgão, no que diz respeito à gestão dessas terras e seus respectivos 
contratos. A Presidência registra a presença dos Srs. Caio Júlio César 
Brandão Pinto e Antônio Maria Claret Maia, respectivamente, 
Presidente e advogado da RURALMINAS; e Ivan de Sá e Marcos 
Helênio, respectivamente, Diretor Fundiário e Consultor do ITER. O 
Deputado Márcio Kangussu, autor do requerimento que deu origem à 
reunião, tece comentários iniciais. Logo após, a começar pelo 
Presidente da RURALMINAS, os expositores discorrem sobre o tema 
em questão e respondem às perguntas formuladas pelos debatedores, 
conforme consta nas notas taq uigráficas. 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, 22 de novembro de 2000. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela - João Batista de 

Oliveira. 

ATA DA 40" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Ás dez horas do dia vinte e um de novembro de dois mil, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, 
Mauro Lobo, lrani Barbosa, Olinto Godinho e Rogério Correia, 
membros da supracitada comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Olinto Godinho, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente, Deputado Mauro Lobo, informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta. Ato contínuo, informa o 
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recebimento da seguinte correspondência: oficios dos Srs. Maurício 
Guedes de Mello, Secretário de Estado dos Transportes e Obras 
Públicas; Sylo da Silva Costa, Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado; Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado; José Menezes Neto, Diretor do 
Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social; 
Eloy Alves Filho, Superintendente Regional do INCRA-MG; Homero 
Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa Econômica 
Federal, e da Sra. Mônica Messenberg Guimarães, Secretária 
Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educação. Logo a 
seguir o Deputado Márcio Cunha assume a Presidência da Comissão. 
Passa-se a 1• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições sujeitas a apreciação de Plenário. A seguir, 
o Presidente redistribui os Projetos de Lei n°s 597/99 e 356/1999 ao 
Deputado Rogério Correia, que solicita prazo regimental para emitir 
pareceres de 1° e 2° turnos, pedido que é concedido pelo Presidente. 
Ato contínuo, são aprovados cada um por sua vez, após discussão e 
votação, os pareceres sobre os Projetos de Lei n°s 799/2000, 
mediante o qual conclui pela aprovaçaõ da matéria no 1° turno, na 
forma do substitutivo n° 2, da Comissão de Turismo, e a Emenda n° 1, 
da Comissão de Meio Ambiente (relator: Deputado Mauro Lobo); 
1.078/2000, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria em 1° 
turno, com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição e 
Justiça(relator: Deputado Mauro Lobo); 1.114/2000, mediante o qual 
conclui pela aprovação da matéria em 1° turno com a Emenda n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça e com as Emendas n°s 2 e 3 da 
Comissão de Administração Pública(Deputado Olinto Godinho, em 
virtude de redistribuição) e 1.172/2000, mediante o qual conclui pela 
aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. Passa-se a 3• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
comissão. É aprovado requerimento do Deputado Miguel Martini em 
que solicita seja encaminhado ao Secretário da Fazenda e ao 
Presidente da CEMIG pedido de informações sobre o não-pagamento 
pelo Estado da dívida de R$1.120.000.000,00 a favor da CEMIG. 
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 extraordinária do dia 22/11/2000, às 9h30min, no Teatro da 
Assembléia, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de novembro 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo - Rogério Correia. 
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ATA DA 61° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 

Ás nove horas e trinta minutos do dia vinte e dois de novembro de 
dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elbe 
Brandão, Glycon Terra Pinto, Adelmo Carneiro Leão e Marcelo 
Gonçalves, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, 
ainda, os Deputados José Henrique e Miguel Martini. Havendo 
número regimental, a Presidente, Deputada Elbe Brandão, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Glycon Terra Pinto, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A seguir, a Presidente procede à leitura de 
ofícios do Cel. PM José Antoninho de Oliveira, em que presta 
esclarecimentos sobre assunto de interesse do Sr. Adilson Silva 
(conforme publicado na edição de 18/11/2000); do Sr. Abelardo 
Teixeira Nunes, Procurador-Geral de Justiça, prestando 
esclarecimentos sobre denúncia de morte de Nelson Rodrigues 
Pinheiro; do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do 
Estado de Minas Gerais, solicitando a realização de audiência pública 
para se discutir a Lei n° 13.720; da Sra. Maria do Rosário Caiafa 
Farias, Ouvidora de Polícia, sobre assunto de interesse do Sr. Gilberto 
Rocha Ferreira (conforme publicado na edição de 18/11/2000); 
denúncia anônima sobre desvio de alimentos e materiais de higiene 
pessoal destinados aos detentos da Penitenciária Dutra Ladeira; da 
Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos, sobre situação de risco 
a que estariam sendo submetidas pessoas residentes no Bairro 
Taquaril; Informativo n° 2 da AGENDE-Ações em Gênero Cidadania e 
Desenvolvimento; do Sr. Sérgio Lellis Santiago, Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado, sobre encaminhamentos de denúncias 
por cidadãos; do Sr. Emannuel Aparecido Carapunarla, Curador dos 
Direitos Humanos da Comarca de Uberaba, sobre assunto de 
interesse do Sr. Anderson Lúcio Sisconeto Resende; do Sr. Flávio 
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Almeida Araújo, apresentando denúncias; da Sra. Maria das Dores 
de Jesus, solicitando a transferência de seu filho Aderci das Dores de 
Jesus; pedido de cumprimento de pena em regime semi-aberto para o 
detento Josué Geraldo de Moura; do Sr. João Veríssimo Fernandes, 
Juiz de Direito da Comarca de Paraisópolis, encaminhando peças dos 
autos de procedimento correcional; do Sr. Antônio Marciano de 
Araújo, detento na cadeia pública de ltabira, solicitando ajuda da 
Comissão; do Sr. Rogério Mendes Torres, Juiz de Direito da Comarca 
de Pedra Azul, prestando informações solicitadas por esta Casa e 
encaminhando cópia de representação contra o Sr. Marcílio Botelho 
Antunes; denúncias anônimas contra a Penitenciária Nelson Hungria e 
contra o Sr. Antônio Fradico, Delegado do 1° Distrito da Polícia Civil 
de Teresópolis-Betim; do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de 
Artefatos de Borracha de Belo Horizonte- SJNTIBOR -, encaminhando 
convite para assembléia geral dos ex-funcionários; do CONEDH, 
comunicando, agendamento de reunião com o Cel. Severo, para tratar 
de arbitrariedades praticadas por policiais militares; denúncia anônima 
sobre falta de segurança das detentas da Penitenciária Industrial 
Estêvão Pinto; da Câmara de Dirigentes Lojistas de Guanhães, 
solicitando apoio para a situação que menciona; da Comissão de 
Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, encaminhando convite 
para o I Encontro Parlamentar de Direitos Humanos do MERCOSUL; 
do Sr. Eduardo Decat de Moura, advogado, encaminhando 
documentação sobre processo crime de competência originária. A 
seguir, a Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta. Passa-se à fase de discussão e votação 
de matérias sujeitas à apreciação do Plenário, quando são apreciadas 
as seguintes proposições: Parecer para o 1° turno das Subemendas 
que receberam o N° 1 ás Emendas n°s 1 e 2 apresentadas em 
Plenário, ao Substitutivo N° 1 ao Projeto de Lei n° 25/2000 - vista 
concedida ao Deputado Glycon Terra Pinto; Parecer para o 1° turno 
das Emendas n°s 1 e 2, Apresentadas em Plenário, ao Projeto de Lei 
n° 224/99 - vista concedida ao Deputado Adelmo Carneiro Leão; 
Parecer para o 1° Turno do Projeto de Lei n° 951/2000 - aprovado 
parecer do Deputado Glycon Terra Pinto, que conclui pela aprovação; 
Parecer para o 1 o Turno do Projeto de Lei n° 1.185/2000 - aprovado o 
parecer do Deputado Glycon Terra Pinto, que conclui pela aprovação. 
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A seguir, passa-se à fase de discussão e votação de proposições da 
Comissão. Neste momento, a Deputada Elbe Brandão passa a 
Presidência ao Deputado Glycon Terra Pinto e apresenta 
requerimento de sua autoria em que solicita a realização de audiência 
pública para se discutir a criação da Ouvidoria-Geral, proposta pelo 
Governo do Estado. Aprovado. A seguir, a Deputada Elbe Brandão 
retoma a Presidência e submete a votação os seguintes 
requerimentos, que são aprovados: do Deputado Glycon Terra Pinto, 
em que solicita seja ouvido pela Comissão o Sr. Eduardo Decat de 
Moura; do Deputado Durval Ângelo, em que solicita a realização de 
audiência pública para se debaterem as condições de segurança 
pública na Comarca de Mutum; do Deputado Miguel Martini, em que 
solicita a realização de audiência pública para se discutir a situação da 
população dos Bairros Jaraguá e Dona Clara; do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, em que solicita sejam pedidos á Clínica Nossa 
Senhora de Lourdes esclarecimentos sobre o desaparecimento do 
paciente Antônio Conceição de Souza; do Deputado Glycon Terra 
Pinto em que solicita providências para que represente a Comissão no 
Encontro Parlamentar de Direitos Humanos do MERCOSUL. Durante 
a reunião, os Srs. Jaques Gonçalves Pereira e Jorge Almeida 
Carvalho apresentam denúncias à 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, 29 de novembro de 2000. 
Elbe Brandão,Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Marcelo 

Gonçalves. 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Palavras do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do 
Deputado Antônio Andrade - Destinação da reunião - Declaração de 
encerramento - Suspensão e reabertura da reunião -Ata. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Adelino de Carvalho - Adelmo 

Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Alberto Pinto 
Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio -Ambrósio Pinto -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - lrani 
Barbosa - lvair Nogueira - Ivo José - João Leite - João Paulo - João 
Pinto Ribeiro - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes- Luiz Tadeu Leite- Marcelo Gonçalves- Márcio Cunha 
- Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia 
- Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George -
Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz 
- Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 1h55min, 

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 Júlio, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 

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

li. Palavras do Deputado Sebastião Navarro Vieira 
Sr. Presidente, no encerramento desta sessão legislativa, como I 

l~------------------------------~J 
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Líder da Bancada do PFL, quero apresentar a V. Exa. e à Mesa os 
cumprimentos pela feliz atuação na direção dos trabalhos desta Casa. 
O saldo foi bastante positivo: a Assembléia modernizou-se, consolidou 
a sua independência como Poder e teve um ano altamente produtivo. 
Sou obrigado a reconhecer que as atitudes polêmicas do Governador 
resultaram em grande benefício para a democracia, independência e 
altivez desta Casa Legislativa, sob o comando de V. Exa. Este ano foi 
trabalhoso e altamente produtivo e, por isso, cumprimento V. Exa., a 
Mesa, os colegas e os servidores da Casa. 

A minha interferência, Sr. Presidente, é para trazer esses 
cumprimentos junto com nossos votos de feliz Natal a todos que 
contribuíram para que este ano fosse de sucesso. Parabéns, Sr. 
Presidente. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência esclarece, sensibilizado, as palavras do Líder do PFL 

e deseja, também, agradecer a participação dos Deputados, dos 
funcionários da assessoria direta e indireta, enfim, de todos os 
funcionários que atuaram para que pudéssemos alcançar o nível de 
trabalho que alcançamos. 

A Presidência esteve, hoje, reunida com a área de comunicação da 
Casa, e a avaliação do próprio setor de comunicação foi que esses 
dois anos foram de muito trabalho. Votamos muito, discutimos muito. 
Esta Casa nunca teve tantos fóruns, tantos debates, tantos seminários 
como nesses dois anos. Foram anos difíceis, conturbados, como 
muito bem colocou o Deputado Sebastião Navarro Vieira. Mas foram 
anos extremamente ricos sob todos os aspectos. Acho que todos nós 
crescemos. E a Presidência deseja ressaltar o apoio que teve do 
Colégio de Líderes. Acho que foi muito importante a sua ação. 

E, quando termina este século, não tenho dúvida em acreditar que 
estamos chegando ao fim da era daquelas pessoas que procuram 
trabalhar de forma isolada, solitária. Acreditamos que é o fim do 
caudilhismo. Com o novo milênio, inicia-se uma fase em que temos a 
obrigação de confiar e acreditar nas soluções compartilhadas. E a 
prova que temos de que as soluções e as decisões compartilhadas 
são as mais corretas é a forma como trabalhamos e os frutos que 
estamos colhendo no final desta 2• Sessão Legislativa da 14• 
Legislatura. 
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Quero agradecer, principalmente, a todos os Líderes de 

Bancadas, que nos ajudaram a conduzir o processo. 
Palavras do Deputado Antônio Andrade 

Sr. Presidente, quero aproveitar para cumprimentar a Casa, esta 
Mesa Diretora pelo trabalho ao longo deste ano. Esta Casa votou 
projetos importantíssimos. Recentemente, votamos o projeto do 
Judiciário, numa demonstração de amadurecimento e de 
fortalecimento da democracia. A democracia exige Poderes fortes, e o 
Legislativo é o mais importante dos três Poderes: é aquele que 
elabora e aprova as leis. O Poder Legislativo, neste ano, cresceu 
muito, teve um grande desempenho, e acho que vem colaborar, cada 
vez mais, para o aprimoramento do processo democrático. Quando 
votamos o projeto do Judiciário, pudemos verificar a contribuição que 
demos para esse Poder. 

E hoje acabamos de votar a lei maior, que é o orçamento. Tivemos a 
oportunidade, nesses três últimos meses, de discutir o projeto de lei 
do orçamento. E tivemos um grande avanço nessa discussão. 

Sr. Presidente, acredito que o amadurecimento desta Casa, 
presidida por V. Exa., tem contribuído muito para que tenhamos 
melhores dias e melhores condições de vida para o nosso povo. 

Parabéns por termos as decisões desta Casa facilitadas por meio do 
Colégio de Líderes. Endosso as palavras do grande Líder do PFL, 
Deputado Sebastião Navarro Vieira. Parabéns á assessoria da Casa, 
que, cada vez mais, aperfeiçoa-se na elaboração das leis e na 
fiscalização dos Poderes. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião solene ao encerramento 

da 2• Sessão Legislativa Ordinária da 14• Legislatura. 
Declaração de Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir, de 
pé, a declaração de encerramento desta sessão. 

"Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, declaro 
encerrada a 2• Sessão Legislativa Ordinária da 14• Legislatura". 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5 

minutos, para a lavratura da ata da reunião. Estão suspensos os 
nossos trabalhos. 
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Reabertura da Reunião 

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião. 

- O Deputado Cristiano Canêdo, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 
leitura da ata da reunião, que é aprovada sem restrições. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
- O Sr. Secretário despachou, em 4/1/2001, a seguinte 

correspondência: 
REQUERIMENTO 

Do Deputado Pedro Ivo F. Caminhas, solicitando se modifique seu 
nome parlamentar para Pedro Pinduca. (-À Mesa da Assembléia.) 

~------------------------------_J 
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- O Sr. 1°-Secretário despachou, em 12/1/2001, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Bilac Pinto, dando ciência á Casa do falecimento da 
Sra. Clêdina Aparecida Mesquita Pereira, ocorrido em 4/1/2001, em 
ljaci. 

Do Deputado Paulo Piau, dando ciência á Casa do falecimento do 
Pe. Ângelo Pozzani, ocorrido em 7/1/2001, em Uberaba. 

Do Deputado Bilac Pinto (2), informando o falecimento do Sr. Paulo 
Pitágoras Barbosa Lima, ocorrido em 10/1/2001, em Liberdade, e da 
Sra. Soraya Maria Pereira, ocorrido em 28/12/2000, nesta Capital. 
(Ciente. Oficie-se.) 
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

o 
s7 I 

- O Sr. Presidente despachou, em 19/1/2001, a seguinte 
comunicação: 

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, dando ciência à Casa do 
falecimento do Sr. José Bernardino Ventura, ocorrido em 17/1/2001, 
em Santo Antônio do ltambé. 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 3 FEVEREIRO DE 2001 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

I 

- O Sr. Presidente despachou, em 1°/2/2001, a seguinte 
comunicação: 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dando ciência do falecimentos do 
Prof. Vivaldi Wenceslau Moreira, ocorrido em 26/1/2001, nesta 
Capital. (-Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 8 DE FEVEREIRO DE 2001 

ATAS 

2 

ATA DA 1• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL Á 

PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR N° 56 
Ás quinze horas do dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Álvaro Antônio, 
Elmo Braz e Maria Olívia (substituindo este ao Deputado Antônio 
Carlos Andrada, por indicação da Liderança do PSDB), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Álvaro Antônio, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Elmo Braz, 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. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer da Deputada 
Maria Olívia, que conclui pela manutenção do Veto Parcial à 
Proposição de Lei Complementar no 56. Cumprida a finalidade da 
Comissão, a Presidência suspende os trabalhos, para que seja 
lavrada a ata da reunião. Reabertos os trabalhos, a Presidência 
solicita ao Deputado Elmo Braz que proceda à leitura da ata. Não 
havendo quem sobre ela se manifeste, a Presidência considera-a 
aprovada, solicita aos Deputados que a subscrevam, agradece o 
comparecimento de todos e encerra os trabalhos da Comissão. 

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2000. 
Álvaro Antônio, Presidente - Elmo Braz - Maria Olívia. 

ATA DA 1• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL Á 

PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR N° 58 
Às quinze horas do dia dois de março de dois mil, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Alberto Bejani, Arlen Santiago e 
Eduardo Brandão (substituindo este ao Deputado Dinis Pinheiro, por 
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Alberto Bejani, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
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requerimento do Deputado Arlen Santiago, 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. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer do Deputado Arlen 
Santiago, que conclui pela manutenção do veto parcial à Proposição 
de Lei Complementar n° 58. Cumprida a finalidade da Comissão, a 
Presidência suspende os trabalhos, para que seja lavrada a ata da 
reunião. Reabertos os trabalhos, a Presidência solicita ao Deputado 
Arlen Santiago que proceda à leitura da ata. Não havendo quem se 
manifeste sobre ela, a Presidência considera-a aprovada e solicita aos 
Deputados que a subscrevam, agradece o comparecimento de todos 
e encerra os trabalhos da Comissão. 

Sala das Comissões, 2 de março de 2000. 
Alberto Bejani, Presidente - Maria José Haueisen - Arlen Santiago -

Eduardo Brandão. 
ATA DA 1• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PARA 

EMITIR PARECERES SOBRE OS VETOS ÁS PROPOSIÇÕES DE 
LEI N°S 14.271, 14.314, 14.309 E 14.329 

Às dezesseis horas do dia quatorze de março de dois mil, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Daladier, 
Antônio Carlos Andrada, José Milton e Antônio Andrade, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Eduardo Daladier, 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 os pareceres 
dos relatores sobre os vetos totais às Proposições de Lei n°s 14.271 e 
14.309 e os vetos parciais às Proposições de Lei n°s 14.314 e 14.329. 
Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os pareceres que concluem pela rejeição dos vetos totais 
às Proposições de Lei n°s 14.271 e 14.309 (relator: Deputado Antônio 
Carlos Andrada) e pela manutenção dos vetos parciais às 
Proposições de Lei n°s 14.314 (relator: Deputado Antônio Andrade, 
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em virtude de redistribuição) e 14.329 (relator: Deputado José 
Milton). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência suspende os 
trabalhos, para que seja lavrada a ata da reunião. Reabertos os 
trabalhos, a Presidência solicita ao Deputado Antônio Andrade que 
proceda à leitura da ata. Atendendo a requerimento do Deputado José 
Milton, aprovado pela Comissão, a Presidência dispensa a leitura da 
ata, a qual é dada por aprovada, solicita aos Deputados que a 
subscrevam e encerra os trabalhos da Comissão. 

Sala das Comissões, 14 de março de 2000. 
Eduardo Daladier, Presidente -Antônio Carlos Andrada - José Milton 

-Antônio Andrade. 
ATA DA 1• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL Á PROPOSIÇÃO 

DE LEI N° 14.433 
Às quinze horas e trinta minutos do dia oito de agosto de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Álvaro Antônio, 
Antônio Genaro, Amilcar Martins (substituindo este ao Deputado 
Antônio Carlos Andrada, por indicação da Liderança do PSDB) e Bilac 
Pinto (substituindo o Deputado Sebastião Navarro Vieira, por 
indicação da Liderança do PFL), membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Álvaro Antônio, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Antônio Genaro, 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. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o parecer do Deputado Bilac Pinto, que conclui pela rejeição 
do Veto Total à Proposição de Lei n°14.433. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência suspende os trabalhos, para que seja lavrada a 
ata. Reaberta a reunião, a Presidência solicita ao Deputado Amilcar 
Martins que proceda à leitura da ata. Não havendo quem sobre ela se 
manifeste, considera-a aprovada e solicita aos Deputados que a 
subscrevam. A Presidência agradece o comparecimento de todos e 
encerra os trabalhos da Comissão. 

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2000. 
Álvaro Antônio, Presidente -Antônio Genaro - Amilcar Martins - Bilac 

Pinto. 
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ATA DA 2" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO 
ESPECIAL PARA EMITIR PARECER SOBRE PROPOSTA DE 

EMENDA Á CONSTITUIÇÃO N° 26/99 
Ás quinze horas do dia vinte e oito de novembro de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, 
Ronaldo Canabrava e Sebastião Costa (substituindo este ao 
Deputado Alberto Bejani, por indicação da Liderança do PFL), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo 
Canabrava, 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 para o 2° turno. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o parecer do relator, Deputado Ronaldo Canabrava, que 
conclui pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n° 
26/99, no 2° turno, na forma do vencido em 1° turno. 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, 28 de novembro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa. 

ATA DA 3" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE PROPOSTA DE EMENDA Á 

CONSTITUIÇÃO N° 26/99 
Ás dez horas do dia quatorze de dezembro de dois mil, comparecem 

na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, José Henrique 
(substituindo este ao Deputado Ronaldo Canabrava, por indicação da 
Liderança do PMDB) e Paulo Piau (substituindo o Deputado Alberto 
Bejani, por indicação da Liderança do PFL), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar o parecer sobre emenda apresentada 
em Plenário, no 2° turno. Submetido a discussão e votação, é 
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aprovado o parecer do relator, Deputado Paulo Piau, que conclui pela 
rejeição da Emenda n° 1. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência suspende os trabalhos, para que seja lavrada a ata. 
Reaberta a reunião, a Presidência solicita ao Deputado Paulo Piau 
que proceda à leitura da ata, a qual, submetida a votação, é aprovada. 
A Presidência agradece o comparecimento de todos e encerra os 
trabalhos da comissão. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau - José Henrique. 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 10 DE FEVEREIRO DE 2001 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

7 

- O Sr. Presidente despachou, em 9/2/2001, as seguintes 
comunicações: 

Da Deputada Maria Olivia, dando ciência à Casa do falecimento da 
Sra. Jandira de Sousa Almada, ocorrido em 28/1/2001, nesta Capital. 

Do Deputado Mauri Torres, dando ciência à Casa do falecimento do 
Sr. José Felipe de Castro, ocorrido em 16/1/2001, em Dionísio. 

Do Deputado Pedro Pinduca, dando ciência à Casa de sua filiação 
ao PPB, em 2/1/2001. 



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2001 

ATA 

8 

ATA DA 1• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 

N° 14.170 
Às quinze horas do dia vinte e um de outubro de mil novecentos e 

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Aílton Vilela, João Batista de Oliveira, Márcio Cunha e Pastor George, 
membros da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto 
Total á Proposição de Lei n° 14.170. Havendo número regimental, o 
Presidente "ad doe", Deputado Aílton Vilela, declara aberta a reunião e 
informa que não há ata a ser lida. A Presidência informa que a 
presente reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente 
e a designar o relator. O Presidente "ad doe" determina a distribuição 
das cédulas de votação e solicita ao Deputado Márcio Cunha que atue 
como escrutinador. Feita a eleição e verificadas as cédulas, são 
eleitos, com quatro votos, para Presidente e Vice-Presidente, 
respectivamente, os Deputados Pastor George e Márcio Cunha. O 
Presidente "ad doe" passa a Presidência ao Presidente eleito, que dá 
posse ao Vice-Presidente e designa para relator da matéria o 
Deputado Aílton Vilela. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de outubro de 1999. 
Pastor George, Presidente - Márcio Cunha - Aílton Vilela - João 

Batista de Oliveira. 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 17 DE FEVEREIRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO SOLENE EM 15/2/2001, DESTINADA À 
INSTALAÇÃO DA 3• SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 14• 

LEGISLATURA 
Presidência do Deputado Anderson Adauto 

9 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Declaração de 
instalação - Leitura da mensagem governamental - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil 

Pereira - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho 
Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto 
Pinto Coelho - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio 
Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana 
- Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine 
Matozinhos- Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar- Geraldo 
Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - Ivo José - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo 
Pettersen - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira -Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- 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. 
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Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 
Exmos. Srs. Henrique Hargreaves, Secretário de Estado da Casa 
Civil, representando o Governador do Estado, Sr. Itamar Franco; 
Desembargador Sérgio Lellis Santiago, Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado; Deputado Federal Ronaldo Vasconcellos; Vereador 
Tarcísio Caixeta, representando o Prefeito Municipal de Belo 
Horizonte, Sr. Célio de Castro; Vereador Sérgio Ferrara, Presidente da 
Câmara Municipal de Belo Horizonte; Nedens Ulisses, Procurador-
Geral de Justiça; e Conselheiro José Ferraz, Presidente do Tribunal 
de Contas do Estado. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à instalação da 3• Sessão 

Legislativa Ordinária da 14• Legislatura. 
Execução do Hino Nacional 

O Sr. Presidente -A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino 
Nacional, que será executado pela cantora Monassita Aguiar, 
acompanhada pela pianista Nicéia Lopes e pelo saxofonista Urbano 
Medeiros. 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Declaração de Instalação 

O Sr. Presidente - Convido os presentes a assistir, de pé, ao ato 
solene de instalação da 3• Sessão Legislativa Ordinária da 14• 
Legislatura. Declaro instalada a 3• Sessão Legislativa Ordinária da 14• 
Legislatura. 

Leitura da Mensagem Governamental 
O Secretário Henrique Hargreaves - Exmo. Sr. Presidente da 

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, passo à leitura da 
mensagem governamental, por delegação do Sr. Governador do 
Estado.(- Lê:) 

"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, 
Exmos. Srs. Deputados, em atendimento à determinação da 
Constituição do Estado de Minas Gerais, encaminho à egrégia 
Assembléia Legislativa do Estado mensagem em que presto conta 
das ações do Governo em 2000. Ressalto que o faço não apenas em 
cumprimento à determinação legal, mas também com o objetivo de 
assegurar aos Deputados e aos cidadãos em geral o pleno exercício 
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dos seus direitos de informação e fiscalização, motivado pelo 
compromisso de dar transparência às iniciativas e às realizações 
empreendidas, conforme as aspirações de um governo democrático. 

É oportuno enfatizar, inicialmente, o desempenho da economia 
mineira no ano que passou, a qual esteve limitada às dificuldades 
econômicas e financeiras que têm marcado o País. Ainda assim, 
estimativas preliminares indicam que a economia mineira obteve taxa 
de crescimento superior à média nacional e suas exportações 
responderam por 12,6% do total do Brasil, ocupando a segunda 
posição entre os Estados que mais exportam. Do ponto de vista dos 
setores econômicos, o desempenho da agricultura foi bastante 
positivo, ocorrendo aumentos substanciais na produção dos principais 
cultivos do Estado. 

Estão sendo conduzidos pela EPAMIG 117 projetos de 
desenvolvimento tecnológico e pesquisa agropecuária. A EMATER 
assessorou 4.395 projetos, negociados com agricultores de base 
familiar, e está presente em 726 municípios mineiros. O programa de 
erradicação da febre aftosa, desenvolvido pelo IMA, alcançou 
resultados significativos, e o índice de vacinação chegou a 95% do 
rebanho. 

Em relação à questão agrária, o Governo está recuperando terras 
devolutas para fins de reforma agrária e promovendo a melhoria nas 
condições sanitárias, ambientais e de infra-estrutura nas áreas de 
assentamento. Além disso, foram emitidos 910 pareceres referentes a 
processos de titulação de terras e 600 títulos de propriedade. 

O Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais - CONSEA-
MG - criou diversos conselhos regionais de segurança alimentar a 
partir de reuniões públicas municipais, tendo quatro eixos de atuação: 
combate à desnutrição e promoção à saúde materno-infanto-juvenil; 
apoio à reforma agrária e fortalecimento da agricultura familiar; 
habitação, saneamento e meio ambiente; apoio à geração de emprego 
e renda. 

No setor industrial, entraram em operação 53 projetos apoiados 
pelos fundos de desenvolvimento estaduais, com geração de 11.602 
empregos diretos, resultado de investimentos de 
US$1.650.000.000,00. 

No que concerne à infra-estrutura básica, o Governo de Minas, em 
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parceria com a COPASA, investiu R$84.1 00.000,00 em sistemas de 
abastecimento de água e R$98.200.000,00 em sistemas de 
esgotamento sanitário, com destaque para a -construção da estação 
de tratamento de esgoto do rio Arrudas. 

Estão sendo implantadas, simultaneamente, três grandes usinas de 
energia elétrica - Porto Estrela, Queimado e Funil -, com investimentos 
de R$420.000.000,00. Outras seis usinas deverão ser iniciadas em 
2001, com investimentos de cerca de R$1.600.000,00, destacando-se 
o aproveitamento hidrelétrico de lrapé, no vale do Jequitinhonha, com 
investimentos da ordem de R$500.000.000,00. Quando em operação, 
esses projetos acrescentarão 1. 7 42 MW ao parque gerador de energia 
de Minas. , .. 

A política educacional, no ano passado, praticamente consolidou a 
correção de rumos iniciada em janeir<> de 1999: reduzindo gastos, 
otimizando investimentos, promovendo ajustes administrativos, 
buscando nova orientação de ordem filosófica e pedagógica. 

No ensino fundamental, desenvolveu-se o Programa de 
Aperfeiçoamento e Capacitação de Professores e Dirigentes -
PROCAP -, que em 2001 vai beneficiar 105 mil professores das redes 
estadual e municipal. No ensino médio, houve criação de 104.697 
vagas, o que significou incremento de 14,2%. No atendimento à 
educação especial, foram realizados cursos de capacitação para 
aproximadamente 950 professores. Além disso, foi implementado o 
Programa Bolsa de Trabalho para Portadores de Deficiência, 
beneficiando 800 alunos de 46 escolas. 

O Programa Familiar para a Educação - Bolsa-Escola - atingiu 
10.500 famílias do vale do Jequitinhonha, que recebem mensalmente 
R$70,00 a título de complementação de renda, combatendo, assim, a 
evasão escolar, o trabalho infantil e a exclusão social, além de gerar 
renda nos municípios. 

O Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica -
PROEB -, criado em 2000, é o primeiro projeto implementado pelo 
Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública- SIMAVE -,com o 
objetivo de promover o diagnóstico da educação praticada nas 
escolas estaduais e municipais (onde houver adesão dos municipios). 
Já em seu primeiro ano, foram aplicados testes para 647.481 alunos. 

Houve o resgate do papel do Governo Estadual como gestor, 
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regulador e harmonizador da área de saúde. Campanhas de 
multivacinação chegaram a alcançar 100% de cobertura. A rede de 
prestação de serviços do SUS-MG operou com recursos federais, 
estaduais e municipais, com os seguintes resultados, entre outros: 
1.284.773 internações hospitalares, ao custo de R$511.000.000,00; 
42.473.131 consultas médicas; 36.375.743 atendimentos 
odontológicos e 35.370.901 serviços de atendimento de diagnóstico e 
terapia, ao custo de R$336.000.000,00; 9.193.718 procedimentos de 
alto custo, no valor de R$223.000.000,00. 

Quanto à assistência social, houve continuidade da implantação do 
Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência Social, tendo o 
Governo Estadual assessorado 62% dos municípios na fonmulação de 
sua própria política. Já o Plano Estadual de Qualificação Profissional 
qualificou mais de 230 mil cidadãos. 

Com relação à segurança pública, foram criadas ou reestruturadas 
delegacias regionais e seccionais, além de construídas e reformadas 
cadeias na Capital e no interior do Estado, com investimentos de 
R$6.730.000,00. Ocorreu a aquisição de 653 novas viaturas - 199 
para a Policia Civil e 454 para a Policia Militar. Ainda as Policias Civil 
e Militar, houve expressivo aumento dos vencimentos, criando 
condições básicas para o pleno exercício de suas funções. 

Na área de justiça e direitos humanos, foram reformadas ou 
ampliadas 12 unidades penais, possibilitando o atendimento aos 
recuperandos nas penitenciárias. Foram desenvolvidas diversas 
atividades que possibilitaram a qualificação dos recuperandos, 
preparando-os para a reinserção no convívio social, no mercado de 
trabalho e, sobretudo, para o exercício da cidadania. 

No setor de ciência e tecnologia, foram empreendidos grandes 
esforços na consolidação da política setorial para o desenvolvimento 
sustentável. Privilegiou-se a implementação de programas especiais, 
destacando-se o Uso Múltiplo de Florestas Renováveis e a criação de 
parques tecnológicos. O Governo decretou 2001 como o Ano da 
Ciência e Tecnologia em Minas Gerais. 

i'Ía área de turk;mo, considerado um dos segmentos com melhor 
relação custo-benefício, ocorreu a criação de 83 Conselhos Municipais 
de Turismo e a implantação de uma nova concepção de 
planejamento, a dos circuitos turísticos. 
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Destaco, ainda, importantes realizações nas áreas de transporte, 

cultura, esporte, habitação e meio ambiente, visando à melhoria da 
qualidade de vida e à promoção da cidadania. 

Essas realizações exigiram esforço e competência de todos os 
órgãos do Governo para superar as pesadas restrições financeiras, 
derivadas do elevadíssimo estoque de dívidas acumulado no passado, 
que tem origem, em grande parte, na política econômica executada 
pelo Governo Federal nos últimos anos. Mesmo assim, não abri mão 
dos compromissos de pagar em dia os encargos financeiros 
assumidos neste Governo e de valorizar o servidor público. Nesse 
aspecto, destaco o aumento superior a R$100.000.000,00 mensais na 
folha de pagamento do funcionalismo, a partir de junho de 2000. 

Para se ter idéia desse esforço, a dívida total, mesmo com todas 
essas realizações e o pagamento de dívidas deixadas pelo Governo 
passado, aumentou, "vis-à-vis" 1999, apenas 1% em termos reais, 
embora tenha-se gasto mais de R$1.170.000.000 no pagamento do 
serviço da dívida, equivalente a 12% das despesas e 13% da receita 
líquida real. No caso da dívida flutuante - até 12 meses -, ocorreu 
acréscimo de 6% reais. Entretanto, essa parte da dívida - 13% da total 
-, já agora em janeiro de 2001, caiu substancialmente, com o 
pagamento da folha de dezembro e do restante do 13° salário. 

Esses resultados financeiros estão baseados, fundamentalmente, 
em quatro pontos: austeridade absoluta; elevação da eficiência e da 
criatividade, enfatizando a melhor utilização do capital humano; 
renegociação da dívida pública com o Governo Federal e expansão da 
receita estadual de 7,1% em relação a 1999. 

O grande desafio para este ano é a adequação à Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Como não é mais possível - como ocorria no 
passado - utilizar a inflação como meio de se reduzir o custo real das 
despesas nem antecipar receitas (ARO}, aumentar a dívida pública 
flutuante (até 12 meses) e obter novos financiamentos de longo prazo 
- a não ser aqueles previstos no acordo de renegociação da divida 
junto ao Governo Federal -, as despesas do Estado de Minas Gerais 
terão de ser iguais às suas receitas. Ou seja, pela primeira vez na 
história republicana teremos de trabalhar em regime de fluxo de caixa, 
lembrando que cerca de R$1.500.000.000,00- 13% da receita líquida 
real - serão dispendidos para pagamento à União da dívida 
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acumulada no passado. 

Ao finalizar, quero manifestar o meu apreço por esta Casa, 
ressaltando que somente através de um relacionamento respeitoso, 
claro e objetivo entre os Poderes constituídos pode-se alcançar a 
sinergia imprescindível ao aprimoramento das ações governamentais, 
na busca permanente do desenvolvimento sustentável para o Estado." 

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

autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e, 
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião especial a seguir, às 15h45min, nos termos 
do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 127° REUNIÃO ESPECIAL, EM 15/2/2001 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Antônio Júlio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Palavras do Presidente Anderson Adauto -
Posse dos membros da Mesa - Palavras do Presidente Antônio Júlio -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ãngelo - Dilzon Melo - Gil 

Pereira - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho 
Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto 
Pinto Coelho - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade -Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio 
Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro 
Silva - Di mas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana 
- Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - Ivo José - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes- Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo 
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Pettersen - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira -Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Ás 15h45min, 

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 Gil Pereira, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da 

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

O Sr. Presidente -A Presidência convida a tomar assento à mesa os 
Exmos. Srs. Senador José Alencar; Antônio Júlio, Presidente da 
Assembléia eleito para o biênio 2001-2002; Itamar Franco, 
Governador do Estado; Senador Arlindo Porto; Newton Cardoso, Vice-
Governador do Estado; Desembargador Sérgio Lellis Santiago, 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Deputado Federal Hélio 
Costa; Deputado Federal Ronaldo Vasconcellos; Nedens Ulisses 
Freire Vieira, Procurador-Geral de Justiça; e Deputado Federal 
Eduardo Barbosa. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presideente - Destina-se esta reunião à posse dos membros 

da Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
eleitos para o segundo biênio da 148 Legislatura. 

Palavras do Presidente Anderson Adauto 
Membros da Mesa já nomeados, Deputados, familiares dos 

membros da Mesa que hoje se empossa, senhoras, senhores, 
jornalistas, há dois anos, ao assumir a Presidência da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, pude dizer ao povo mineiro 
que as pessoas pedem de suas autoridades politicas aquilo a que têm 
direito. Elas querem apenas que lhes sejam assegurados os direitos 
essenciais à vida, como o de educar-se, conservar a saúde, trabalhar 
e expressar os seus sentimentos de amor e de amizade. 

Nestes dois anos, nos limites de nossas prerrogativas e de nossas 
responsabilidades, meus companheiros de direção nesta Casa e eu 
procuramos atender a essa postulação simples dos cidadãos de 
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Minas. 

Quando, em nome do povo mineiro, apoiamos a atitude do Poder 
Executivo, ao questionar os termos do acordo da dívida estadual 
celebrado com a União pelo Governo anterior, estávamos buscando 
os recursos necessários para a educação e a saúde de nossa gente. 

Ao apoiarmos movimentos como aquele contra a privatização do 
sistema energético e dos recursos hídricos, estávamos defendendo a 
própria vida, uma vez que não há vida orgãnica na Terra sem a 
presença da água. 

Entendemos, desde o primeiro momento em que chegamos a este 
parlamento, que o Poder Legislativo deve estar sempre junto do povo. 
Não basta que cada um dos Deputados visite as suas bases e delas 
recolha reivindicações e esperanças. É necessário que as instituições 
parlamentares, por intermédio de seus órgãos interpartidários, 
convivam permanentemente com a cidadania e suas associações. Por 
isso, na Presidência da Casa, dei todo o apoio aos encontros 
regionais e ao diálogo com os setores organizados da sociedade. 
Mais do que isso, por meio de agenda intensa e variada, aqui 
estiveram praticamente todos os setores da sociedade para conosco 
debaterem os assuntos de prioridade e de legítimo interesse dos 
mineiros, dentro do respeito à liberdade e à cidadania. 

Mantivemos as relações corretas com os demais Poderes. Corretas, 
no sentido de que respeitamos as prerrogativas constitucionais de 
cada um deles sem desprezar as nossas próprias prerrogativas e 
deveres. O Presidente da Assembléia de Minas, como, de resto, o 
Presidente de qualquer Casa Legislativa, deve agir institucionalmente. 
Nesse aspecto, temos consciência de que assumimos e levamos à 
prática todas as prerrogativas inerentes ao Poder Legislativo. Um 
exemplo claro disso foi o aprimoramento do processo de fiscalização 
das políticas públicas. A Assembléia de Minas avançou nesse 
aspecto. Essa conquista tende a uma prerrogativa constitucional e é 
uma exigência da sociedade que muitas vezes não é praticada pelos 
parlamentos brasileiros. Como cidadão e representante de meus 
coestaduanos, procurei agir de acordo com os meus compromissos e 
princípios. Também de acordo com os meus compromissos, os 
partidos que me elegeram e os princípios morais que me são próprios, 
agi sempre em busca de soluções que representassem o consenso da 
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maioria. 

Entendi, também, que o diálogo interno, fora do formalismo do 
Plenário, é inerente ao Poder Legislativo. Procurei valorizar o poder de 
decisão do Colégio de Líderes, esta instãncia necessária entre o 
Plenário e a Mesa. Com isso, foi-nos possivel acompanhar não só os 
movimentos da política administrativa e processual interna, como 
também a ação do Poder Legislativo diante das conjunturas nacional e 
estadual. 

Sou profundamente grato à bancada do meu partido, o PMDB, e a 
todos os Deputados, sem exceção, pela confiança e pelo apoio que 
nos deram durante toda a nossa gestão e, sobretudo, em alguns 
momentos dificeis. Agradecemos, de modo especial aos Líderes de 
partido, que, compreendendo o papel do parlamento no contexto dos 
demais Poderes, nos ajudaram a evitar que houvesse um vácuo 
político que poderia ter sido prejudicial ao Estado. Esses mesmos 
Líderes sempre souberam defender as suas posições dentro do clima 
de cordialidade, de respeito, de fidelidade aos interesses permanentes 
de nosso povo. 

Senhoras e senhores, devo, ao final de meu discurso, uma palavra 
sincera de agradecimento ao corpo técnico desta Casa e a todos os 
seus servidores. Creio que as relações entre os parlamentares, que 
ocupam estas salas e estes corredores, providos do poder temporário 
que o povo lhes outorga, e seus funcionários permanentes, devem ser 
de respeito, de obediência à hierarquia, de cordialidade. Sendo assim, 
é melhor que não haja o paternalismo, que corrompe, nem a 
bajulação, que avilta. Nós, parlamentares, passamos por esta Casa 
seguindo o curso de uma vida pública. Vivemos apenas uma parte da 
nossa vida no desempenho do mandato. Quase sempre as lides de 
homem público nos chamam a outras missões. Por isso mesmo, 
temos que levar em conta a natureza de nosso mandato. Estamos 
aqui, e em outras Casas Legislativas, para defender os interesses 
permanentes do Estado e da população que nos elege. Em 
decorrência, a renovação da administração interna dos parlamentos é 
tão necessária quanto o é a renovação de suas Mesas. Essa 
renovação dá a oportunidade para que servidores fiéis e competentes 
possam mostrar as suas credenciais e profissionalismo. 

No fim destes de·, anos, posso dizer que descobri, no quadro de 



Q o 
< 

19 
servidores desta Casa, técnicos da maior competência e 
confiabilidade. Pude comprovar que o quadro de pessoal da 
Assembléia Legislativa de Minas é formado de pessoas dignas, 
honradas, dedicadas, que procuram aprimorar os seus 
conhecimentos, que têm a plena consciência de que servem a Minas, 
em sua permanência e imanência, de que servem às razões e às 
esperanças de nosso povo. Por meio da ampliação das atividades da 
Escola do Legislativo, pudemos dar a nossa contribuição para esse 
aprimoramento profissional dos nossos servidores, estendendo a 
nossa prestação de serviços a outras áreas do Estado, com a 
realização de cursos, palestras e seminários, que tiveram grande 
repercussão em Minas. Quero dizer a todos que lhes sou 
pessoalmente grato e que falo em nome da Mesa, ao reconhecer o 
seu esforço singular nesta legislatura, tendo em vista a atuação densa 
e intensa do parlamento nos dois últimos anos. 

Sr. Presidente eleito, Antônio Júlio, ao entregar-lhe a direção desta 
Casa, faço-o com a alegria de quem se vê substituído por um homem 
honrado, firme em suas convicções, mas disposto a ouvir e a conciliar, 
quando o interesse comum assim o exige. 

Seus companheiros de Mesa, escolhidos pelos partidos e 
referendados pelo Plenário, são homens experientes e lúcidos, que 
terão total condição para fazer uma boa gestão junto com V. Exa., 
que, com a sua franqueza e cordialidade, é um líder natural entre 
todos nós. Assim o vemos e assim o reconhecemos. 

V. Exa. assume com a confiança plena desta Casa, e estou certo de 
que, sob o seu comando, a Assembléia Legislativa, seguindo uma 
tradição de 165 anos, iniciada com a criação dos parlamentos 
provinciais, manterá sua independência e sua altivez, para servir á 
altivez e á independência do povo de Minas Gerais. 

Registro, ainda, um agradecimento aos funcionários que 
trabalharam comigo no gabinete da Presidência, que sempre 
demonstraram dedicação, garra e entusiasmo em cada tarefa 
realizada. 

Manifesto também profunda e afetuosa gratidão à minha família, que 
me ajudou em todos os momentos e soube compreender a 
importância e abrangência de nossa missâo nesses dois anos, 
aguardando com tranqüilidade e paciência, suportando os iongos 
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O Sr. Presidente - Passaremos, neste instante, à posse da nova 
Mesa da Assembléia. A Presidência convida o Deputado Antônio Júlio 
a ficar de pé. No exercício da atribuição que me confere o Regimento 
Interno, declaro empossado, como Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, o Deputado Antônio Júlio. 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) -A Presidência convida o 
Deputado Alberto Pinto Coelho a se aproximar. Declaro empossado, 
como 1D-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, o Deputado Alberto Pinto Coelho. 

A Presidência convida o Deputado Ivo José a se aproximar. Declaro 
empossado, como 2D-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais, o Deputado Ivo José. 

A Presidência convida o Deputado Olinto Godinho a se aproximar. 
Declaro empossado, como 3D-Vice-Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, o Deputado Olinto Godinho. 

A Presidência convida o Deputado Mauri Torres a se aproximar. 
Declaro empossado, como 1D-Secretàrio da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais, o Deputado Mauri Torres. 

A Presidência convida o Deputado Wanderley Ávila a se aproximar. 
Declaro empossado, como 2D-Secretário da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais, o Deputado Wanderley Ávila. 

A Presidência convida o Deputado Álvaro Antônio a se aproximar. 
Declaro empossado, como 3D-Secretário da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais, o Deputado Álvaro Antônio. 

Palavras do Presidente Antônio Júlio 
Exmo. Sr. Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia 

Legislativa que ora deixa o cargo; Exmo. Sr. Senador José Alencar; 
Exmo. Sr. Itamar Franco, Governador do Estado; Exmo. Sr. Arlindo 
Porto, Senador da República; Exmo. Sr. Newton Cardoso, Vice-
Governador do Estado; Exmo. Sr. Desembargador Sérgio Léllis 
Santiago, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Exmos. Srs. 
Deputados Federais Hélio Costa; Ronaldo Vasconcellos e Eduardo 
Barbosa; Exmo. Sr. Nedens Ulisses, Procurador-Geral de Justiça; 
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meus companheiros da Mesa; Exmo. Sr. Inácio Franco, Prefeito 
Municipal de Pará de Minas, na pessoa de quem saúdo a todos os 
Prefeitos presentes; Exmo. Sr. Vereador Mateus Guimarães, na 
pessoa de quem saúdo a todos os Vereadores presentes; meus 
conterrâneos de Pará de Minas, meus amigos e meus familiares; em 
ocasiões como esta, a natural emoção que sentimos poderá fazer com 
que pareça convencional tudo aquilo que dissermos. Procuraremos, 
por isso, ser objetivos e - além das saudações e dos agradecimentos 
que o dever nos impõe - formular algumas considerações sobre o 
momento do Estado e do País, bem como sobre as metas que 
programamos para a nossa gestão. 

Sem incorrer no óbvio, cabe-me reiterar que a condução das lides 
parlamentares não pode ignorar a organização política e a realidade 
sócio-econômica. Idealmente, a estrutura federativa brasileira dá 
condições para um perfeito exercício democrático. A divisão e o 
equilíbrio dos Poderes, de um lado, e a repartição das competências 
entre a União, os Estados e os municípios, de outro, deveriam 
constituir o pressuposto de uma nação democrática, justa e próspera. 

Deveriam constituir tudo isso, mas, na prática, tal não acontece. 
Sabemos que o sistema se ressente de profundas distorções, que 
refletem no bem-estar dos brasileiros. O centralismo da União implica 
conotação de inaceitável hierarquia em relação aos Estados e aos 
municípios. A par disso, e como uma das conseqüências, o Governo 
central empenha-se em dar orientação macroeconômica alheia ao 
interesse social. 

O Planalto usa e abusa de medidas provisórias, assumindo 
indevidamente a função de legislador. Sabemos que a medida 
provisória - e aí se configura um retrocesso - tem maior abrangência 
do que o próprio decreto-lei da época da ditadura militar, de triste 
memória. Esse autoritarismo é visível, igualmente quando o Planalto 
deixa de acatar decisões do Judiciário e golpeia a autonomia dos 
Estados e dos municípios, sujeitando-os à dependência financeira. 

A política econômica vigente leva ao aumento da pobreza e à 
concentração da renda, bem como à violência rural e à violência 
urbana, ao desemprego e à falência dos serviços públicos. E, apesar 
da afinnação de Brasília - de que o País estaria ingressando em fase 
de estabilidade e progresso -, a população não percebe tais 
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mudanças. Ao contrário, guia-se por indicadores sócio-econômicos 
divulgados pelo próprio Governo, os quais não são tão animadores. 
Vejamos alguns exemplos: estamos entrando no terceiro milênio com 
15 milhões de brasileiros analfabetos; enquanto isso, o texto original 
do Plano Nacional de Educação sofre drásticos cortes, até na parte 
que previa aumento dos investimentos respectivos de 5% para 7% do 
PIB. A taxa média de desemprego é de 7%. Em algumas regiões 
metropolitanas, essa taxa chega a quase 20%. A renda "per capita" 
nacional é inferior a US$3.000,00 por ano, enquanto estamos em 74° 
lugar no Índice de Desenvolvimento Humano, em escala mundial. Se 
a praga da corrupção não grassasse em todos os níveis, a renda "per 
capita" poderia dobrar nos próximos dez anos. No ano passado, o 
País transferiu para o exterior, para pagamento de juros da dívida 
externa, cerca de US$30.000.000.000,00. Internamente, os juros 
praticados são por volta de 15% ao mês, dos mais altos do mundo; 
este último fator contribui para que a dívida interna tenha 
quintuplicado nos últimos anos. Finalmente, estima-se que a carga 
tributária, no último exercício, tenha atingido 32% do PIB; desse total, 
a União teria concentrado 22% da arrecadação, cabendo aos Estados 
e aos municípios, respectivamente, 8% e 2%; em outras palavras, os 
brasileiros nunca pagaram tantos impostos como agora, a União 
jamais deteve fatia tão generosa do bolo arrecadado, e os Estados e 
municípios, em tempo algum, tiveram tão diminuída a sua autonomia 
financeira. 

Ora, nesse quadro de crise federativa e de problemática sócio-
econômica, Minas e o povo mineiro ainda sofrem com as retaliações 
do Governo Federal. Será desnecessário mencionar todas as verbas e 
os benefícios a que temos direito e que de nós foram desviados. Tais 
recursos, não se ignora, vêm sendo preferencialmente direcionados 
para outras unidades da Federação, como a Bahia, o Rio de Janeiro e 
São Paulo. A par disso, a conivência da União com a guerra fiscal 
penaliza o nosso produtor, beneficiando outros Estados. No entanto, 
os mineiros nunca pagaram tantos impostos ao Poder Central como 
atualmente, e a arrecadação de tributos federais aqui aumentou em 
15,9% no ano passado. 

A renda "per capita" anual de Minas Gerais está hoje abaixo da 
média nacional. Se temos regiões desenvolvidas, como a Central, a 
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Mata, o Triângulo e o Sul, também temos bolsões de m1sena no 
Norte, no Mucuri, no Jequitinhonha e - por que não dizer? - na 
própria Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nessas áreas, são 
numerosas as famílias que sobrevivem apenas com R$3,00 por dia. 

O fato é que nossas dificuldades nos obrigam a ser mais agressivos 
nas reivindicações. A influência mineira no cenário nacional não pode 
continuar a ser diluída e - é justo reconhecer -, para tanto, o 
Governador Itamar Franco muito tem batalhado. Um exemplo dessa 
necessidade de reação diz respeito á questão dos "royalties": 
enquanto a economia do Rio de Janeiro se expande com a exploração 
do petróleo, Minas Gerais - ao que saibamos - nunca teve retorno 
condizente com o volume da exploração de seu minério. Não 
obstante, já há alguns séculos, a paisagem de nossas montanhas vem 
sendo desfigurada, deixando-nos crateras onde vive uma população 
empobrecida. Mudar essa situação é uma prioridade. 

Em linhas gerais, eis nossa avaliação do panorama nacional e de 
como Minas nele se insere. Em vista dela é que vamos partir para o 
programa de trabalho, na Presidência desta Assembléia. 

Em termos de União "versus" Estado, nosso objetivo será contribuir 
para que Minas não seja penalizada com a indiferença e a 
parcialidade que Brasília hoje nos reserva. Será uma ação 
suprapartidária, ditada pela voz do povo, sobrepondo-se ao 
fisiologismo e ao regionalismo e irradiando-se estrategicamente deste 
parlamento. A circunstância de termos no Palácio da Liberdade um 
estadista do naipe do Dr. Itamar Franco nos tranqüiliza quanto ao 
apoio do Executivo Estadual à iniciativa. Quanto à brilhante vitória do 
Deputado Aécio Neves para a Presidência da Câmara Federal, ela 
nos aumenta o otimismo e nos possibilita uma constatação: Minas dos 
grandes homens públicos que forjaram a Nação brasileira não é uma 
lembrança histórica. Ao contrário, nossa patriótica vocação para a 
liderança é uma realidade que se renova com valores como Aécio 
Neves. 

Como segunda meta, prosseguiremos na oposição construtiva às 
políticas emanadas do Governo Federal que contrariem o legitimo 
interesse do povo. Ai incluímos o modelo econômico e a filosofia 
política que desfigura a Federação brasileira. Veja-se, por exemplo, a 
questão das privatizações: o Governo Federal anuncia que voltará 
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com toda a força, este ano, ao projeto da venda de Furnas. 
Significativamente, isso ocorre quando, no Estado norte-americano da 
Califórnia, o fornecimento energético entra em pane por ter sido 
privatizado. Será Brasília tão alienada a ponto de não entender que a 
receita privatizante, prescrita ao Brasil pelas potências mundiais, não 
funciona para essas mesmas potências? Esperamos que não. 

O terceiro e não menor objetivo externo que nos aguarda é a 
retomada do entendimento com o Palácio da Liberdade. Trata-se, 
antes de tudo, de uma questão de bom-senso. Não podemos 
esquecer que trabalhamos para o povo, e é o povo que nos exige 
essa atitude. A autonomia do nosso Poder é sagrada e, como tal, será 
por nós defendida, mas não é justo insistir em oposição gratuita. 
Estaremos ao lado do Governo sempre e quando ele se colocar ao 
lado do povo mineiro. Esse processo conciliatório - é com satisfação 
que o registramos - já começou: nosso primeiro encontro com o Dr. 
Itamar Franco foi marcado pela cordialidade e pela explícita 
manifestação do Chefe do Executivo de trabalhar conosco para o 
engrandecimento do Estado. Aliás, ao honrar-nos hoje com seu 
comparecimento a esta solenidade, o Dr. Itamar Franco, mais uma 
vez, ratifica que a harmonia e o trabalho conjunto serão a tônica do 
próximo biênio. Prova dessa abertura tão bem-vinda é o tratamento 
reservado ás dotações orçamentárias, objeto de recente e frutuoso 
consenso entre nossos Poderes. 

Cumpre lembrar que, quando apresentamos emendas à proposta do 
orçamento, tínhamos, como temos, a finalidade de proporcionar ao 
povo, nos municípios em que vive, as obras e os benefícios que o 
poder público lhe deve. Não está em jogo, repetimos, a satisfação de 
demandas específicas, com motivação partidária ou eleitoral. Pois é 
auspicioso que o Executivo sobre isso se mostre sensibilizado. 

Outro aspecto em que se confirmam os novos tempos é o 
tratamento dado à reforma administrativa. O projeto que nos chegou 
não basta para tornar mais eficiente a estrutura do serviço público. É 
preciso que cheguemos a uma reformulação consensual da 
proposição, visando à norma jurídica perfeita. Também aí já contamos 
com a disposição favorável do Palácio da Liberdade. 

Numa perspectiva externa e mais ampla, são esses os nossos 
propósitos básicos na Presidência desta Casa. Ao atendê-los, 
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estaremos valorizando não só o Legislativo como poder autônomo e 
independente, mas também a instituição municipal. Lembramos 
sempre que somos municipalistas por origem e por convicção: 
acreditamos que o município, como célula-mãe, traduz a mais direta e 
autêntica realidade nacional. Se queremos trabalhar para a 
construção da cidadania, devemos começar pelo berço do cidadão: as 
cidades e os distritos. Não podemos esquecer, muito a propósito, que 
os municípios brasileiros foram colocados em verdadeira "camisa-de-
força" pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Sem criticar a legislação, 
diremos que ela deixa os administradores municipais sem meios para 
corrigir o que se acumulou ao longo dos anos. 

No ãmbito interno desta Assembléia, planejamos algumas 
modificações de caráter administrativo, que, a nosso ver, se fazem 
necessárias. Não pretendemos, em absoluto, desfazer a saudável 
reformulação iniciada pela Mesa anterior, comandada pelo Deputado 
Anderson Adauto, com a qual nos congratulamos pela coragem e pelo 
dinamismo. Mas a administração é matéria mutante e mutável, 
fazendo-se mister que evolua ao longo do tempo, segundo as 
exigências da sociedade. Toda e qualquer mudança será efetuada 
levando-se em conta a valorização dos funcionários da Casa. Nessa 
linha, é auspicioso que, em nossa gestão, já esteja programada a 
realização de concurso público, por meio do qual iremos selecionar 
novos valores profissionais para o quadro de pessoal. 

De outra parte, vamos prosseguir dinamizando a função político-
parlamentar do Legislativo mineiro. A realização de fóruns, encontros 
e eventos terá continuação, na abordagem dos assuntos de magno 
interesse popular. 

À função fiscalizadora do Poder também reservamos prioridade. No 
biênio passado, robusteceu-se a evidência de que as Comissões 
Parlamentares de Inquérito constituem instrumento poderoso e eficaz 
para detectar desvios e apontar caminhos. Vamos prosseguir nessa 
direção, dando destaque ao trabalho das CPis sempre que sua 
instauração se fizer oportuna. 

No ãmbito das comissões, aliás, estamos cogitando de instituir nesta 
Assembléia a Comissão Permanente de Comércio Exterior. Por meio 
dela, poderemos contribuir para que Minas Gerais disponha de uma 
política no setor, condicionando-nos de forma realista para alcançar 
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múltiplo objetivo, qual seja enfrentar a globalização econom1ca, 
atrair investimentos externos, ter acesso aos mercados de exportação 
e defender-nos dos males da concorrência desleal, representada 
pelas importações subsidiadas. É oportuno verificar que a recente e 
pouco séria conduta do Canadá para com nosso País só faz 
robustecer a nossa convicção. 

A gestão da Mesa anterior destacou-se pelo fortalecimento do 
Colégio de Líderes, o qual teve papel fundamental e positivo nas 
decisões deste parlamento. Consideramos ser o sistema de colegiado 
extremamente válido e indiscutivelmente democrático. Por essa razão, 
é nosso pensamento continuar atribuindo ao Colégio a 
responsabilidade que ele soube assumir. 

Com essas palavras, não estamos delineando todo o programa de 
trabalho a desenvolver. Colocando-nos em posição de honesta 
humildade, confessamos que temos a aprender e que não 
prescindimos do apoio inestimável dos colegas Deputados, dos 
servidores da Casa e também da imprensa, a qual nos acompanha 
com isenção e equilíbrio. 

Aos companheiros. parlamentares, manifestamos sinceros 
agradecimentos pela escolha de nosso nome. Estejam certos de que 
tudo faremos para corresponder a tão grande confiança. Ao amigo e 
companheiro de todas as horas Deputado Anderson Adauto, nossa 
gratidão e nossa admiração pelo trabalho desenvolvido na 
Presidência, por sua firmeza, dedicação e inteligência no trato da 
causa pública e á frente deste Legislativo. 

Terminamos com nossa saudação ao povo mineiro, que 
representamos nesta Casa; aos co-estaduanos que sempre nos 
honraram com seu voto; a nossa Pará de Minas natal e ás demais 
cidades da região, de que tanto nos orgulhamos; aos amigos que 
nunca nos faltaram e aos nossos familiares. Pessoalmente, endereço 
mensagem de carinho e reconhecimento a minha esposa, Vânia, e a 
minhas filhas, Fabíola e Fernanda. Mu 

ito obrigado. 

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

autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e, 
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cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 16, às 9 
horas. Levanta-se a reunião. 



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2001 

ATA 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 16/2/2001 
Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho 

Sumário: Comparecimento- Falta de "quorum". 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
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Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Dalmo Ribeiro Silva - Elbe Brandão - Ermano Batista 
- Marco Régis - Rêmolo Aloise. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) -Ás 9h15min, a 

lista de comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de 
"quorum", e convoca os Deputados para a reunião de debates de 
segunda-feira, dia 19, às 20 horas. 
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BOLO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 19/2/2001 
Presidência do Deputado Bilac Pinto 

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum" - Ordem do Dia. 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - lvair 

Nogueira - José Henrique - Paulo Pettersen. 
Falta de "Quorum" 

O Sr. Presidente (Deputado Bilac Pinto) - Às 20h15min, a lista de 
comparecimento não registra a existência de número regimental. A 
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca 
os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 20, às 14 
horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição anterior.). 

ATA DA 18• REUNIÃO DO CONSELHO DA ORDEM DO MÉRITO 
LEGISLATIVO 

Às onze horas do dia treze de novembro de dois mil, comparecem 
no Salão Nobre da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
os Deputados Anderson Adauto, José Braga, Durval Ângelo, Dilzon 
Melo, Gil Pereira, Agostinho Patrús, Antônio Andrade e Carlos 
Pimenta, que compõem Conselho da Ordem do Mérito Legislativo. O 
Deputado Dilzon Melo, Secretário do Conselho da Medalha do Mérito 
Legislativo, procede à leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
aprovada. Ouvido o Conselho, o Sr. Presidente marca para as 10 
horas de 15/12/2000, no "hall" principal da Assembléia, a solenidade 
de entrega das Medalhas da Ordem do Mérito Legislativo e comunica, 
ainda, a escolha do Sr. Antônio Aureliano Chaves de Mendonça, ex-
Governador do Estado, para orador oficial da solenidade, o que é 
aprovado pelos demais Conselheiros. Após, os Conselheiros 
aprovam, por unanimidade, os nomes a seguir relacionados das 
pessoas que receberão a citada medalha, nos seguintes graus: 
Grande Mérito: Ministro João Pimenta da Veiga Filho - promoção; 
Ministro Carlos Carmo Andrade Melles - promoção; Ministros Nilson 
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Vital Naves e Sálvio de Figueiredo Teixeira, Prefeito Célio de Castro 
- promoção; Drs. Gianni Coda, Roberto Vedovato, Bernardus 
Johannes Antonius Van Schaik e Rudolph Bernhard Eckrodt, 
Senadora Provincial Mirta Elza Rubini e Sr. Francisco Cândido Xavier; 
Grau Mérito Especial: Gen.-de-Divisão Rômulo Bini Pereira, 
Deputados Agostinho Fernandes da Silveira, André Luiz Lopes da 
Silva, Dalmo Roberto Ribeiro Silva, Eduardo Gustavo Farnese 
Brandão, Henry Charles Armond Calvert, Elaine Matozinhos Ribeiro 
Gonçalves, José Milton de Carvalho Rocha, Luiz Carlos da Rocha 
Novaes, Orlando Pessuti, Newton de Morais, Ronaldo Canabrava e 
Washington Fernandes Rodrigues, Cei.-Av. Francisco José da Silva 
Lobo, Cel.-de-Artilharia Alberto Hallwass, Desembargador Bernardino 
Godinho Campos, Juizes Relbert Chinaidre Verly e Pedro Henriques 
de Oliveira Freitas, Conselheiro Aluisio Gama de Souza, Secretários 
de Estado Angela Maria Prata Pace Silva de Assis, Francisco José de 
Oliveira e Mauro Santos Ferreira, Cel. PM Marco Antônio Nazareth, 
Cel. BM Osmar Duarte Marcelino, Pe. José de Sousa Nobre, Dr. José 
Eduardo Lima Pereira, Eng. Marco Antônio Marques de Oliveira, Irmã 
Margarida Generoso, Dr. Clésio Soares de Andrade - promoção; 
Engs. Luiz Gonzaga Leal e Ivan Ribeiro de Oliveira, economista 
Geraldo José Gomes - promoção; Eng. Adauto Pereira Valias -
promoção; Fundação de Ensino e Pesquisa de ltajubá, Arcebispo 
Aloisio Roque Oppermann, jornalista Orion Teixeira, Eng. José Pedro 
Rodrigues de Oliveira - promoção; D. Leonardo de Miranda Ferreira, 
Reitor Ney Soares, D. João Bosco Oliver de Faria, empresária Dalva 
Camilo Diniz, Dr. Milton de Araújo, D. Guilherme Porto, advogado 
Amarilio Augusto de Andrade, Drs. José Maria Meirelles Junqueira e 
Antônio Sapori, D. José Alberto Moura, Dr. José Afrânio Vilela -
promoção; Dra. Helena Greco - promoção; Centro da Comunidade 
Luso-Brasileira, Associação Brasileira de Agências de Viagens, 
empresário Alair Martins do Nascimento, Igreja Reino dos Céus, 
empresário Tarcisio Schettino Ribeiro - promoção; Fundação D. 
Bosco, Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária 
Brasileira SR/BH - promoção; Igreja Universal do Reino de Deus, 
Universidade de Alfenas, Prefeito Carlúcio Mendes Leite - promoção; 
Eng. ltalo Aurélio Gaetani, Associação dos Amigos do Hospital Mário 
Penna, teólogo Clodomir dos Santos Matos, Bispo Evangélico Alfredo 
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Paulo Filho, Dr. Paulo Vivas Guimarães - promoção; Dr. Flávio 
Pentagna Guimarães - promoção; Sra. Lucy Maria Brandão -
promoção; Grau Mérito: jornalista Orlando Francisco de Paiva Barros, 
administrador Daniel Borja Pinto, Drs. Jeová Moreira da Costa e Luiz 
Tadeu Moreira Diniz, comerciante Anderson Augusto Campolina, 
advogado José Alfredo de Oliveira Baracho, agricultores Amauri 
Andrade Pereira e Sebastião Modesto de Oliveira, Associação 
Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer, Pe. Maximinio Medeiro 
da Silva, empresário Lycio Márcio Sad Cadar, Pe. Antônio Gonçalves, 
empresário Walson Geraldo de Almeida, Dr. João Antônio de Souza, 
Prefeito Dalmo Vieira Leroy, Sr. Afrânio Alves de Mendonça, Dra. 
Orcanda Rocha Andrade Patrús, economista Flávio Riani, Eng. 
Robson Braga de Andrade, Ten.-Cel. PM James Ferreira dos Santos, 
Engs. Zeferino Lavenére Machado Filho, Salim Armando e Lenin 
Daluce Cruz, jornalistas Josemar Gimenez Resende e Baptista José 
Patrús Chagas de Almeida, músico Agenor de Oliveira, Eng. Oscar 
José de Castro Lacerda, Prefeito Públio Chaves, Associação dos 
Defensores Públicos de Minas Gerais, jornalista Marcelo Moreno, Eng. 
Horácio de Mendonça Netto, Major BM Matuzail Martins da Cruz, 
jornalistas Ricardo Soares Campos, Benny Cohen e Nereide Beirão, 
Eng. Antônio de Oliveira Alvim, Juiz Antônio Miranda de Mendonça, 
Dr. João Franco Filho, advogado Francisco Carvalho Martins, Engs. 
Ramiro Abrantes Lopes Ribeiro e Fernando Leite de Siqueira, Dr. 
Ludovico Sebastião Costa, Prefeito José Francisco Milagres Primo, 
Vereador José Higino Ferreira, advogado Carlos Willian de Souza, 
jornalista Luiz Carlos Bernardes, Pastor Orlando Herculano Barros, 
Delegado Fidelcínio Pedrosa Filho, Dr. Athaíde Vieira dos Santos, 
Capitão PM João Lunardi, advogado Márcio Lopes Costa, Prefeito 
Osvaldo Fonseca, Eng. Milton Loureiro Júnior, advogado Luiz 
Henrique Andrade de Araújo, Eng. Marco Antonio Andrade de Araújo, 
Prefeito Claúdio Valadares Fílgueiras, Ora. Maria Stela Nascimento, 
Dr. José Luciano Pereira, empresário Antônio Rodrigues César, Pe. 
Raul Laranjeira de Mendonça, Associação Mineira de Defesa do 
Ambiente, Prefeito José Maria de Fátima Almeida, Prefeito Eraldino 
Soares de Oliveira, Dr. Giovany Antonio Fonseca, Prefeito Carlos 
Mário Pereira, Prefeito Francisco Adevaldo Soares Praes, Capitão PM 
Renato Sampaio Preste, Prefeito Augusto Ramos Filho, Prefeito 
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Josefino Lopes Vianna, Prof. Carlos Abel Guersoni Rezende, 
Prefeito Jair Siqueira, Curadora Mônica Botelho, empresário José 
Braz, Associação Sul Mineira de Educação e Cultura, Escola 
Agrotécnica Federal de Inconfidentes, Dr. Dalmo Messias Latrônico, 
Sr. Jeremias Pereira da Silva, Dr. Jeans Villela Larsen, Advogada 
Dulce Naves Barbosa Gambogi, agricultor Dickson Berchman de 
Melo, contador Antônio Carlos Gallo, Prof. Agamenon José Siqueira, 
pedagoga Dalva Maria Thomaz Rocha, Pastor Paulo Luis Leocádio, 
Pastor Sérgio Eleotério Coelho, Coral São Francisco, Centro Popular 
de Cultura e Desenvolvimento, Juiza Heloisa Helena de Ruiz Combat, 
empresários Adson Marinho e Ermelindo da Rocha Faria, Prefeito 
Jésus Mário de Almeida Lima, Prof. José Januzzi de Souza Reis, 
Vereadora Letícia da Penha, Drs. Geraldo Barroso de Carvalho e José 
Bruna Alonso, Engs. Eduardo Dias Hermeto, Francisco Maia Neto e 
Mário Lúcio Pinheiro Menim, comerc1ano Vanderlei Teixeira 
Fernandes, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Jequeri, Guarda-Mirim de Mantena, Eng. Roberto Luciano Fagundes, 
Ora. Marisa Dias, advogado José Francisco Salles Lopes, jornalista 
George Norman Kutova - "post mortem", Eng. Saio Davi Seibel, 
advogado Célio Copati Mazoni, empresários Assis Ribeiro de Matos e 
Miriam Câmara Caldeira de Melo, Dr. Jânio Lima Borges, técnico 
agrícola José Walter Alves, empresários Edmundo Versiani de Souza 
e Zilmio Rocha, Sr. Marcos Araújo de Oliveira, empresário Francisco 
Adevaldo Soares Paes, funcionário público Adelino Carvalho Lino 
Júnior, administrador David Borja Pinto, Eng. Ubirajara Pires Glória, 
empresário Cresmar Ribeiro Dorneles, pedagoga Nilda lris Vaz 
Borges, Sr. Celso Pereira dos Santos, assessor empresarial Jorge 
Perutz, Profa. Noemi Macedo Gontijo, administrador de empresas 
Marcelo Carlos da Silva, Sra. Filomena Tomásia, Pe. Dalton Barros de 
Almeida, médico veterinário Altino Rodrigues Neto, Pastores Márcio 
Roberto Vieira Valadão e Paulo Roberto Prates Mazoni Andrade, Dr. 
Messias Pacheco Alves, Vereador João Gualberto Costa da Silva 
Filho, advogado Túlio Vieira da Costa, Sr. Sinval Soares Leite, Prefeito 
Juvêncio Companheiro de Matos, Dr. Weber Americano, Vereador 
Hélio Afonso de Araújo, Dr. Manoel Mauro Ladeira Vilas, Prefeito 
Vicente Faria Paiva, Vice-Prefeito José Alonso da Silva, Prefeito 
Pacifico Estites Rodrigues, Vice-Prefeito Dalton José Abud, Irmã lvone 
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das Dores Drumond, advogado Cácio Duarte Guerra, Dr. Athos 
Avelino Pereira, Prefeito Edilson Alves Vilasboas, Pe. Ignácio Perez 
Rodrigues, Drs. Manoel Francisco Alves Silva, Gerson de Oliveira 
Costa Filho e Alberto Eustáquio Caldeira de Melo, Subtenente PM 
Joubert Kennedy de Araújo, contador José Geraldo Honorato Vieira, 
arquiteto Edson de Souza Vilela, Dr. Francisco Gonçalves Filho, 
advogados Guaracy de Castro Nogueira e Ricardo Arnaldo Malheiros 
Fiuza, Prefeitos Gelson Cordeiro de Oliveira, Valmir Silva Costa, 
Roberto Grapiuna, Armindo Pereira da Silva e Antônio Bernardino 
Guimarães Murta, Ora. Daclé Vilma Carvalho, Prof. José Sales de 
Magalhães Filho, Pe. Giovanni Lisa, empresário Kalil Kassim Elawar, 
Centro de Apoio e Convivência Grupo Fim de Tarde, advogado Miguel 
Arcanjo de Souza Grossi, Dr. Francisco Barboza Motta, empresários 
Antônio Agostini e Analdina Pinto da Silva, consultor Ivan Duque de 
Paiva Filho, Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, 
Delegado Rogério de Mello Franco Assis Araújo, Sra. Marilda Petrus 
Melles, Associação de Bombeiros Voluntários do Estado de Minas 
Gerais, Instituto Estadual de Florestas, Liga Mineira do Trauma, 
advogado Marcelo Vianna, 1°-Sargento PM José Queles Cascais dos 
Santos, Prof. Antônio Fonseca da Silva, Prefeito Dinardo Eugênio de 
Freitas Triani, empresário Anibal Camillo Togni, TV Poços, Prefeito 
Carlos Antônio Lourenço, jornalista Orlando Rancisco de Paiva 
Barros, Cidade dos Meninos São Vicente de Paulo e Prefeito Ari 
Lucas de Paula Santos. 

Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente determina a 
lavratura da ata, que será assinada por mim, Secretário, e pelos 
Conselheiros. 

Salão Nobre, 13 de novembro de 2000. 
Dilzon Melo - Anderson Adauto - José Braga - Durval Ângelo - Gil 

Pereira -Agostinho Patrús -Antônio Andrade - Carlos Pimenta. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2001 

ATA 

ATA DA 210• REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 20/2/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Olinto Godinho 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1• Parte: 1• Fase 
(Expediente): Atas - Correspondência: Ofício n° 7/2001 (indicando o 
Deputado Antônio Andrade para Líder do Governo}, do Governador do 
Estado- Ofícios. telegramas e cartões - 2• Fase (Grande Expediente): 
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.344 a 1.354/2001 
- Projeto de Resolução n° 1.355/2001 - Requerimentos n°s 1.850 a 
1.863/2001 - Requerimentos da CPI da Saúde e dos Deputados Dinis 
Pinheiro, Dalmo Ribeiro Silva. Agostinho Silveira, Mauri Torres, 
Rogério Correia e outros e Sebastião Costa - Proposições Não 
Recebidas: Projeto de lei do Deputado Glycon Terra Pinto e 
requerimentos dos Deputados Durval Ãngelo e outro. Alberto Pinto 
Coelho e outros, Dimas Rodrigues e Dinis Pinheiro - Comunicações: 
Comunicações dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva (3}, Luiz Fernando 
Faria, Maria Olívia (2). Sebastião Navarro Vieira, Sebastião Costa, 
Márcio Kangussu, José Braga, Dimas Rodrigues (2) e João Leite -
Comunicação Não Recebida: Comunicação do Deputado Gil Pereira -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Edson Rezende, Amilcar 
Martins. Dalmo Ribeiro Silva e Alberto Bejani - 2• Parte (Ordem do 
Dia): 1• Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente -
Leitura de Comunicações Despacho de Requerimentos: 
Requerimentos dos Deputados Agostinho Silveira. Dalmo Ribeiro 
Silva. Dinis Pinheiro e Rogério Correia e outros; deferimento - Votação 
de Requerimentos: Requerimentos da CPI da Saúde e dos Deputados 
Mauri Torres e Sebastião Costa; aprovação - 2• Fase: Questão de 
ordem; chamada para recomposição de "quorum"; inexistência de 
número regimental para a continuação dos trabalhos - Encerramento -
Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho -

Mauri Torres -Wanderley Ávila -Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho 
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- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto 
Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Chico Rafael - Cristiano Canêdo 
- Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Ermano 
Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Hely Tarqüinio - lrani 
Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João 
Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José 
Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marcelo Gonçalves -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo 
Piau - Pedro Pinduca - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio 
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Âs 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" Parte 
1" Fase (Expediente) 

Atas 
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura das 

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

- O Deputado Mauri Torres, 1°-Secretário, lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
N° 7/2001, do Sr. Itamar Franco, Governador do Estado, 

comunicando a escolha do Deputado Antônio Andrade para Líder do 
Governo. 

Do Sr. Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados, 
encaminhando cópia do Relatório Final da CPI Destinada a Investigar 
o Avanço e a Impunidade do Narcotráfico. (- Â Comissão de Direitos 
Humanos.) 

~ 
f( 
~------------------------------_J 
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Dos Srs. Jaime Martins, Deputado Federal; Márcio Barroso 

Domingues, Secretário da Segurança Pública, e José Humberto 
Soares, Prefeito Municipal de Patos de Minas, agradecendo o convite 
para o Seminário Administração Pública Competente. 

Do Sr. Sylo da Silva Costa, Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado, encaminhando, em atenção aos Requerimentos n°s 182 e 
183/99, da Comissão de Saúde (inspeção na Prefeitura Municipal de 
Montes Claros para constatar possíveis irregularidades em processo 
licitatório), cópia das informações prestadas pela Diretoria de Auditoria 
Externa. (-À Comissão de Saúde.) 

Do Sr. Sylo da Silva Costa, Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado, encaminhando o relatório de atividades do quarto trimestre de 
2000. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Maurício Guedes de Mello, Secretário de Transportes e 
Obras Públicas, comunicando, em atenção ao Requerimento no 
1. 7 42/2000, da Comissão de Transporte (asfaltamento de estradas de 
acesso aos Municípios de Matias Cardoso, São João do Paraíso e 
Varzelândia), que a Secretaria não dispõe dos recursos necessários à 
realização da obra. 

Do Sr. Evilázio Teuner Ferreira, Secretário Municipal de Saúde, em 
atenção aos Ofícios n°s 2.461 e 2.462/2000/DLE, respondendo a 
indagações da Comissão de Saúde sobre parceria firmada entre as 
Secretarias Estadual e Municipal de Saúde e a APAE-BH. 

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administração, 
em atenção ao Ofício n° 1.844/2000/DLE, referente ao Projeto de Lei 
n° 1.179/2000 (dá a denominação de Ambulatório Maurício Becker ao 
serviço médico-ambulatorial do Hospital Júlia Kubitschek, em Belo 
Horizonte), informando que, consultada a Secretaria da Saúde, esta 
manifestou-se favorável à proposta. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 
1.179/2000.) 

Do' Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administração, 
com referência ao Projeto de Lei n° 1.152/2000, informando que o 
assunto foi encaminhado á Secretaria da Casa Civil e à Procuradoria-
Geral do Estado. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.152/2000.) 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil, em atenção 
ao Requerimento n° 1.314/2000, encaminhando as informações 
solicitadas, sobre a vinda do ex-Deputado Paes de Andrade a este 
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Estado. 
Do Sr. Chico Rafael, Deputado Estadual, encaminhando moção de 

protesto da Câmara Municipal de Pedralva, referente às precárias 
condições em que se encontra a malha viária do Sul de Minas. (-À 
Comissão de Transporte.) 

Dos Srs. Wilson Carlos de Abreu, Sebastião Marques de Souza, 
Maria do Carmo Veloso Moreira, Osvaldo Braga Amorim, Maria 
Aparecida Ribeiro Pedrosa, Wesley De Santi de Melo e Vicente da 
Silva Medina, respectivamente, Presidentes das Câmaras Municipais 
de Capelinha, Entre-Rios de Minas, lapu, Vargem Grande do Rio 
Pardo, Rosário da Limeira, Sacramento e Ubaporanga, encaminhando 
a relação dos membros da Mesa Diretora para o biênio 2001/2002, 
bem como dos demais vereadores. 

Dos Srs. Fábio Borges Rugani, Presidente da Câmara Municipal de 
Campestre; Alessandra Ribeiro A Santos e outros, servidores da 
Comarca de Estrela do Sul; Carla Patrícia Estanislau Pereira e outros, 
funcionários da 9• Vara de Família; comissários efetivos da Vara da 
Infância e da Juventude de Belo Horizonte; Ayres José de Souza e 
outros, servidores da Comarca de Campina Verde; Carlos Roberto 
Campos e outros, servidores da Comarca de Machado; Geraldo lmar 
de Almeida e outros, servidores da Comarca de Sabinópolis; Rony de 
Oliveira, servidor da Comarca de Lima Duarte; Sebastião R. da Silva e 
outros, servidores da Comarca de Passos; Alexsandra Paixão e 
outros, servidores da Comarca de Montes Claros; Lucilene dos Santos 
Bueno e outros, servidores da Comarca de Monte Belo; Maria Teresa 
Carone P. e outros, servidores da Comarca de Ubá; servidores da 
Vara da Infância e da Juventude de Contagem; Antenor Júnior P. 
Tolentino e outros, servidores da Comarca de Espinosa; solicitando a 
derrubada do veto ao Projeto de Lei Complementar n° 17/99. (-Anexe-
se ao Projeto de Lei Complementar n° 17/99.) 

Da Sra. Maria do Carmo de Araújo, Escrevente Judicial I, solicitando 
a aprovação das emendas apresentadas à Proposta de Emenda à 
Constituição n° 39/2000. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à 
Constituição no 39/2000.) 

Dos Srs. Helder Avalon Coelho Cotrin e Olinto Lemos Soares, 
Oficiais de Justiça, solicitando a aprovação do Projeto de Lei 
Complementar n° 17/99 e da Proposta de Emenda à Constituição n° 
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39/2000. (-Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n° 17/99.) 

Dos Srs. João Batista de Souza, Presidente da Câmara Municipal de 
Guidoval, e Clésio Andrade, Presidente do CNT, agradecendo convite 
para a reunião solene de instalação da 3• Sessão Legislativa 
Ordinária da 14• Legislatura e para a reunião especial destinada à 
posse da Mesa da Assembléia para o biênio 2001-2002. 

Do Coronel PM Álvaro Antônio Nicolau, Comandante-Geral da PM, 
em atenção ao Requerimento n° 1.684/2000, da Comissão de Direitos 
Humanos, informando que não se comprovou o cometimento de crime 
militar nem de transgressão disciplinar pelos envolvidos no fato objeto 
do referido requerimento. 

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da 
Caixa Econômica Federal (4), informando da liberação de recursos 
para a COPASA-MG e o Programa Habitar - Brasil (Município de 
Medina) e da prorrogação de vigência de contrato relativo ao 
Programa Habitar- Brasil. (-Á Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Eloy Alves Filho, Superintendente Regional do INCRA, 
encaminhando cópia do 3° Termo Aditivo a convênio celebrado entre o 
Ministério de Desenvolvimento Agrário, o INCRA e o Governo do 
Estado. (-Á 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. Leda Domingos Alves, Superintendente da Receita Federal 
da 6° Região Fiscal, informando que o assunto objeto do Ofício n° 
2.347/2000/DLE envolve a questão do sigilo fiscal, não havendo razão 
legal para o atendimento do pedido contido no referido oficio. (-Á CPI 
da Saúde.) 

Do Sr. Maurício Torres Soares, Juiz de Direito, informando estar à 
frente da Direção do Foro da Comarca de Contagem. 

Do Sr. Benedito Celso Faria, Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Porto Firme, e outros, manifestando repúdio 
pelo fechamento da Agência Fazendária de Viçosa. (-Á Comissão de 
Administração Pública.) 

Da Sra. Helenice Machado Mendes Rutkowski, Chefe de Gabinete 
do Secretário da Fazenda, informando que o Substitutivo n° 1 ao 
Requerimento n° 1.451/2000, da Comissão de Fiscalização 
Financeira, foi encaminhado á Secretaria de Administração. 
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Do Sr. Ulysses Cidade Semeghini, Presidente do Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF, no Âmbito da União, 
encaminhando cópia da Carta dos Conselheiros dos Conselhos 
Estaduais do FUNDEF. (-À Comissão de Educação.) 

Dos Srs. Raymundo de Almeida Vianna, Presidente do SINDIJÓIAS-
Gemas; Paulo Roberto de Oliveira Bernardes, Presidente da AJOMIG; 
Vandir Domingos da Silva, Presidente do SINDIVEST, e Samir Cecília 
Filho, Presidente da Associação Comercial e Industrial de Uberaba, 
solicitando providências com vistas à manutenção dos recursos 
destinados ao FINO e ao FUNDIEST. (-Anexem-se ao Projeto de Lei 
n° 1.216/2001.) 

Do Sr. Fernando Neiva, Presidente do Sindicato dos Bancários de 
Belo Horizonte e Região, solicitando a realização de debates a 
respeito dos fundos de pensão, com vistas a suspender os efeitos do 
Decreto n° 3.721. (-À Comissão do Trabalho.) 

Do Sr. Marcelo Correia de Moura Baptista, Diretor do 
SINDIELETRO, sugerindo a realização de um ciclo de debates sobre 
o tema "desverticalização da CEMIG". (- À Comissão de Meio 
Ambiente.) 

Do Presidente do SINTTASP-MG, solicitando se possibilite a 
participação de entidades representativas dos trabalhadores 
autônomos no transporte alternativo de Belo Horizonte em reunião no 
Plenário da Assembléia, para apresentação de documento com 
reivindicações da categoria. (-À Comissão de Transportes.) 

Dos pesquisadores do Centro Tecnológico de Pesquisa do Sul de 
Minas, apoiando a mudança da EPAMIG para a Secretaria de Ciência 
e Tecnologia. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.266/2000.) 

Da Sra. Graça Lima, Diretora do Cerimonial da Assembléia 
Legislativa do Estado da Paraíba, comunicando a formação da nova 
Mesa Diretora daquela Casa. 

Do Sr. Marco A. Duarte, delegado do SERJUSMIG em Campos 
Gerais, solicitando atenção aos pedidos feitos por essa entidade. (- À 
Comissão de Administração Pública.) 

Dos Srs. Valter de Paula Ferreira, Oficial de Justiça; servidores das 
Comarcas de Malacacheta e de Alpinópolis, solicitando a aprovação 
da Proposta de Emenda à Constituição n° 39/2000 e da Emenda n° 4 
ao art. 105. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição no 
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39/2000.) 

Do Sr. David William Crosland Guimarães, Presidente da 
Associação Comercial e Industrial de Montes Claros, manifestando-se 
contra as propostas relativas ao Fundo de Incentivo à Industrialização 
e ao Fundo de Desenvolvimento da Indústria Estratégica. (- À 
Comissão de Turismo.) 

Do Dr. Marcílio Magalhães Vaz de Oliveira, Presidente do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais, encaminhando 
cópia do ofício enviado à Embaixada do Canadá, repudiando a 
suspensão da importação de carne bovina brasileira. (- À Comissão 
de Política Agropecuária.) 

Do Sr. Romildo Cândido Ribeiro, Presidente da Associação dos 
Funcionários Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil -
Uberaba, fazendo considerações sobre previdência privada ou 
complementar. (-À Comissão do Trabalho.) 

Do Sr. Geraldo Cláudio Sousa, Diretor Comercial do Centro 
Cirúrgico, fazendo considerações sobre a comercialização de 
medicamentos e material médico-hospitalar. (-À Comissão da Saúde.) 

Do Sr. Sebastião Nunes, fazendo considerações e encaminhando 
documentação sobre terras devolutas e a destinação que a elas tem 
sido dada. (-À Comissão de Política Agropecuária.) 

TELEGRAMAS 
Dos Srs. Itamar Franco, Governador do Estado; Arlindo Porto, 

Senador, e Antônio do Valle, Deputado Federal, agradecendo o 
convite para o Seminário Administração Pública Competente. 

Do Sr. Sérgio Lellis Santiago, Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado, agradecendo o convite para a reunião especial em 
homenagem à PMMG e ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado. 

CARTÕES 
Do Sr. Luís Márcio Vianna, Secretário de Minas e Energia (3), 

agradecendo os convites para os Seminários Administração Pública 
Competente de Governador Valadares, Uberlândia e Teófilo Otôni. 

Dos Srs. Maurílio Soares Guimarães, Prefeito Municipal de Curvelo, 
e Fernando Damata Pimentel, Vice-Prefeito Municipal de Belo 
Horizonte, agradecendo o convite para a reunião destinada à posse 
da nova Mesa da Assembléia. 

Do Sr. José de Sousa Nelci, Presidente da Câmara Municipal de 
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São João do Paraíso, comunicando os nomes dos membros da 
nova Mesa Diretora dessa Casa. 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber propos1çoes e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.344/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Barbacena o 

imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Barbacena um terreno de 1.984m2
, situado à R. Baronesa Maria Rosa, 

circunscrito à área pertencente à Escola Estadual Professor Soares 
Ferreira, confrontando todos os seus limites com a citada escola e 
possuindo as seguintes medidas: frente, 32,00m; fundos, 32,00m; lado 
esquerdo, 62,00m; e lado direito, 62,00m. 

§ 1 o - O terreno descrito neste artigo se destinará à construção de 
um ginásio poliesportivo. 

§ 2° - A área de propriedade da Escola Estadual Professor Soares 
Ferreira, onde se localiza o terreno objeto da presente doação, tem 
suas medidas e confrontações registradas no 2° Cartório de Registro 
de Imóveis do Município de Barbacena, a fls. 114 do livro n° 3-C, sob 
o n° 2.425. 

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Alberto Pinto Coelho 
Justificação: A Prefeitura Municipal de Barbacena tem assegurados 

junto ao Ministério do Esporte e Turismo recursos para a construção 
de um ginásio poliesportivo, sendo-lhe exigida, em contrapartida, a 
cessão de uma área de propriedade municipal, para a execução da 
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obra. A Escola Estadual Professor Soares Ferreira, cujo terreno já 
pertenceu ao Município de Barbacena, possui espaço adequado para 
construção do referido ginásio e se dispõe a cedê-lo, atendendo, 
portanto, aos termos do convênio firmado entre os órgãos acima 
citados. 

Apresento assim, este projeto de lei, que tem por objetivo 
estabelecer as condições legais imprescindíveis à execução dessa 
obra de importante repercussão social para o Município de 
Barbacena. 

- 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° 1.345/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Condominial Alto do 

Sumaré- ACASU -com sede no Município de Juiz de Fora. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Condominial Alto do Sumaré - ACASU -, com sede no Município de 
Juiz de Fora. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2000. 
Alberto Bejani 
Justificação: A Associação Condominial Alto do Sumaré - ACASU -, 

é uma associação civil, filantrópica; foi fundada em 18/10/98, no 
Município de Juiz de Fora. 

Destacam-se, entre os seus objetivos, o de promover o bem-estar 
dos moradores e respectivas famílias, a melhoria das condições de 
urbanização, o desenvolvimento comunitário, o zelo pela observância 
das condições do loteamento com relação ao meio ambiente. 

Além de ressaltar o caráter eminentemente filantrópico de seus 
objetivos, é uma associação com personalidade jurídica, e seus 
diretores, reconhecidamente idôneos, não são remunerados pelo 
exercício de seus cargos. 

Desta forma, conto com o apoio dos colegas parlamentares para 
que esta proposta seja acolhida. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.346/2001 
Institui, no currículo escolar da rede estadual, conteúdo relativo a 

formação musical em braile. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica incluído, no currículo escolar do ensino fundamental e 

médio da rede estadual, conteúdo relativo à formação musical dos 
alunos. 

Parágrafo único - Nos estabelecimentos de ensino destinados à 
educação de portadores de deficiência visual, será destinada especial 
atenção ao desenvolvimento da musicografia em braile. 

Art. 2° - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta 
dias, a contar da data de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro subseqüente 
ao da sua aprovação. 

Sala das Reuniões, 28 de dezembro de 2000. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: Formação musical significa o despertar de interesses, 

emoções, gosto e respeito por uma das mais belas produções 
humanas e supõe, além do desenvolvimento do senso estético, o 
estímulo a vocações musicais e o enriquecimento cultural da 
população. 

Vale lembrar que a música já esteve incluída, obrigatoriamente, no 
currículo escolar. Difícil imaginar que, em uma cultura como a nossa, 
em que a música, forma tão expressiva de linguagem, não esteja 
sendo mais bem utilizada, em benefício dos alunos. 

A ausência de cultura musical resulta na pouca seletividade dos 
ouvintes, já prejudicados pela predominância de músicas de baixa 
qualidade, veiculadas pelos meios de comunicação. 

O contato com diferentes estilos musicais e grandes compositores 
da música clássica e popular, não só do Brasil, certamente, traria 
incontestáveis benefícios à juventude, atualmente carente de hábitos 
saudáveis. 

A musicografia em braile, no currículo escolar das instituições 
destinadas à educação de portadores de deficiência visual, estenderia 
a eles os benefícios proporcionados pela formação musical. 
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Este projeto de lei representa, para os alunos da rede pública, a 

abertura das portas a um conhecimento maior da música, 
acompanhado de inegáveis beneficios para a formação geral da 
população jovem do Estado, inclusive os portadores de deficiência 
visual, motivo pelo qual solicito aos nobres colegas a aprovação deste 
projeto. 

- 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 W 1.347/2001 
Autoriza o Poder Executivo a criar o Serviço de Acupuntura e 

Terapias Afins nas unidades de saúde e nos hospitais mantidos pelo 
poder público ou a ele vinculados e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Serviço de 

Acupuntura e Terapias Afins nas unidades de saúde e nos hospitais 
mantidos pelo poder público ou a ele vinculados. 

Parágrafo único - O Serviço a que se refere este artigo será 
orientado, fiscalizado e supervisionado pelos órgãos próprios da 
Secretaria da Saúde. 

Art. 2° - O Poder Executivo disciplinará, mediante decreto, o 
exercício das funções de acupunturista e de técnico em terapias afins, 
estabelecendo os requisitos necessários à habilitação para a atuação 
nessas áreas, bem como as atividades vedadas aos profissionais, 
além de outras medidas. 

Art. 3° - Para o cumprimento do disposto nesta lei, fica o Poder 
Executivo autorizado a, respeitando a legislação federal disciplinadora 
da matéria, contratar e admitir servidores portadores de habilitação 
específica para desenvolver atividades de acupuntura e terapias afins. 

Parágrafo único - Fica facultado ao Poder Executivo celebrar 
conven1os com instalações legalmente autorizadas a formar 
profissionais em acupuntura e terapias afins, visando suprir a 
demanda do serviço ora criado. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei sessenta dias 
após o início de sua vigência, estabelecendo as normas básicas 
imprescindíveis ao seu cumprimento. 

Art. 5°- As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por 
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conta das dotações propnas consignadas no orçamento da 
Secretaria da Saúde, suplementadas se necessário. 

Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Márcio Cunha 
Justificação: Em vários paises do mundo, e também no Brasil, a 

prática da acupuntura e de terapias afins está hoje muito disseminada, 
sendo utilizada por uma parcela considerável da população, que 
busca a solução para vários problemas de saúde. 

Hoje, no Brasil, em especial nas grandes capitais, o número de 
profissionais que atuam na área é significativo, sendo certo que 
existem em funcionamento várias entidades de classe voltadas para a 
defesa da acupuntura como técnica eficaz no tratamento de distúrbios 
do organismo humano. 

Partindo dessa realidade, apresentamos este projeto, com o objetivo 
de fazer com que o poder público não fique alheio ao tema e crie 
instrumentos adequados para que a população possa usufruir dos 
conhecimentos dos especialistas na prática da acupuntura. 

Salienta-se que a medida ora proposta não é inédita, sendo que no 
Estado do Rio de Janeiro está em pleno vigor a Lei n• 3.181, de 
27/1/99, cujo objetivo é semelhante ao deste projeto. 

Acrescente-se, também, que naquele Estado vigora a Resolução n• 
1.439, de 30/12/99, editada pelo Secretário da Saúde, a qual, ao 
regulamentar o disposto na lei mencionada, define o campo de 
atuação dos praticantes de acupuntura e terapias afins e estabelece 
normas a respeito da atividade desses profissionais. 

Assim sendo e considerando a crescente demanda da população de 
Minas Gerais por essas práticas, apresentamos este projeto na 
certeza de que a medida nele contida representa um avanço no 
tocante ao estabelecimento de uma política de saúde mais 
abrangente. 

- 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 W 1.348/2001 
Autoriza o Poder Executivo a criar o Conselho Estadual de 

Acupuntura e Terapias Orientais. 

%( 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Conselho 

Estadual de Acupuntura e Terapias Orientais, integrado no gabinete 
do Secretário de Estado da Saúde. 

Art. 2° - O Conselho Estadual de Acupuntura e Terapias Orientais, 
órgão colegiado de natureza consultiva, tem as seguintes finalidades: 

I - estudar e sugerir medidas visando a disciplinar as atividades dos 
acupunturistas e dos que se dedicam à pratica das terapias orientais 
no Estado de Minas Gerais; 

li - opinar sobre assuntos dos acupunturistas e dos que se dedicam 
à prática das terapias orientais, que tenham relação direta com as leis, 
os decretos, as portarias e outras normas estaduais; 

111 - opinar e colaborar com o poder público, manifestando-se sobre 
assuntos relativos à prática da acupuntura e das terapias orientais que 
lhe forem submetidos pelo titular da Secretaria de Estado da Saúde. 

Art. 3° - O Conselho Estadual de Acupuntura e Terapias Orientais 
será integrado por sete membros, indicados pelas entidades 
representativas da categoria dos acupunturistas e dos que praticam 
terapias orientais, com sede no Estado de Minas Gerais, nomeados 
pelo Secretário de Estado da Saúde, para um mandato de dois anos. 

Parágrafo único - A indicação dos nomes dos integrantes da classe 
dos acupunturistas e da classe dos que se dedicam à prática de 
terapias orientais deverá recair em pessoas de reconhecida 
qualificação profissional nessas áreas de atuação. 

Art. 4° - Os membros do Conselho Estadual de Acupuntura e 
Terapias Orientais exercerão seu mandato gratuitamente, sendo 
vedada a percepção de qualquer espécie de remuneração. 

Art. 5° - O Conselho Estadual de Acupuntura e Terapias Orientais 
terá suas atividades e organização fixadas em Regimento Interno, a 
ser baixado pelo Secretário de Estado da Saúde. 

Art. 6° - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo sessenta 
dias após o início de sua vigência. 

Art. 7° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por 
conta das dotações próprias consignadas no orçamento à Secretaria 
de Estado da Saúde, suplementadas, se necessário. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua plublicação. 
Sala das Comissões, de de 2000. 
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Márcio Cunha 
Justificação: A prática da acupuntura e das terapias orientais está 

disseminada na sociedade. No Estado de Minas Gerais, exatamente 
pelo seu progresso e desenvolvimento, essa prática é mais usada, 
sendo certo que o número de pessoas que a ela se dedicam, bem 
como dos que dela se socorrem, é significativo. Por isso, o número de 
problemas relacionados com essa atividade vem crescendo, o que 
torna conveniente a criação de um organismo estatal, integrado por 
pessoas dessa área e conhecedoras do assunto, a fim de que a 
solução das questões pertinentes a essa prática possa se fazer de 
maneira adequada. 

Estamos propondo este projeto de lei, cujo objetivo é criar o 
Conselho Estadual de Acupuntura e Terapias Orientais, como 
organismo de integração entre o poder público e os que se dedicam a 
essas práticas. 

Por último, salientamos que a proposição reproduz, em linhas gerais 
e com as devidas adaptações, projeto semelhante, apresentado na 
Câmara Municipal pelo Vereador Salim Curiati, que tomou o no 450, 
de 1998. 

Estas as razões que justificam este projeto de lei. 
- 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 W 1.349/2001 
Institui o Dia do Acupunturista. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica instituído o Dia do Acupunturista, a ser comemorado 

anualmente no dia 23 de março. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, de de 2000. 
Márcio Cunha 
Justificação: A prática da acupuntura é de origem oriental, tendo 

sido trazida para o Brasil por imigrantes japoneses há, 
aproximadamente, 90 anos. 

Como técnica, a acupuntura vem sendo usada com muito êxito por 
terapeutas brasileiros, com o objetivo de prevenir doenças e 
restabelecer as condições funcionais do organismo humano, sendo 
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certo que sua eficácia é comprovada, como consta em inúmeros 
trabalhos científicos já publicados. 

48 

A Organização Mundial de Saúde - OMS -, consagrou a acupuntura 
como uma terapia alternativa, de origem popular, economicamente 
viável, que atende satisfatoriamente a grande contigente de pessoas 
necessitadas de tratamento, em razão de seu baixo custo. 

O Brasil é um dos países onde mais se pratica a acupuntura, 
existindo, no País, perto de 20 mil acupunturistas, a maioria 
trabalhando na cidade de Belo Horizonte. 

Estamos apresentando este projeto de lei, como uma homenagem a 
essa categoria de profissionais. 

Esperamos contar com o apoio dos pares à aprovação deste projeto. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para 

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 
PROJETO DE LEI N" 1.350/2001 

Dispõe sobre a forma de apresentação do Balanço Geral do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - O Balanço Geral do Estado deverá apresentar, além dos 

estabelecidos pela Lei n• 4.320, de 1964, os seguintes relatórios: 
I - demonstrativo da execução das despesas por região; 
11 -demonstrativo da execução das despesas por meta; 
111 - demonstrativos das despesas efetuadas para o cumprimento 

das vinculações constitucionais previstas nos arts. 73, 7 4 e 76 da 
Constituição Estadual. 

Parágrafo único - Os relatórios das despesas já constantes no 
Balanço Geral do Estado, bem como os estabelecidos nesta lei, 
deverão discriminar os valores despendidos por fonte de recursos, 
obedecendo aos seguintes agrupamentos: 

a) Recursos do Tesouro- Fontes 00 e 01; 
b) Operações de Crédito- Fontes 46, 48, 71 e 72; 
c) Convênios- Fontes 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, e 89; 
d) Outras Fontes- Demais fontes de recursos existentes. 
Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Márcio Cunha 
- 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 
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Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 1.351/2001 
Autoriza o Poder Executivo a estabelecer o Calendário Estadual de 

Eventos Culturais e Turístico. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Calendário 

Estadual de Eventos Culturais e Turístico, com o objetivo de estimular 
as atividades culturais e turísticas. 

Art. 2• - O calendário, que será elaborado até o mês de junho de 
cada ano, estabelecerá as atividades reconhecidas pelo Governo do 
Estado a ocorrer no ano seguinte ao de sua publicação. 

Art. 3• - Por meio de edital de pleno conhecimento público, o Estado 
convocará os municípios e as entidades sociais, profissionais e 
religiosas a apresentar seus eventos, no intuito de serem analisados 
pelo Estado. 

Art. 4• - Cada município deverá ter incluído o mínimo de um e 
máximo de três eventos no Calendário Estadual. 

Art. 5• - Os eventos deverão obedecer a datas ou festividades já 
reconhecidas no município, de caráter não eventual e de tradição em 
sua cidade ou localidade. 

Art. e· - Caberá ao Estado criar mecanismos de divulgação, bem 
como de apoio logístico e financeiro aos eventos do calendário. 

Art. r - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Márcio Cunha 
Justificação: A proposição que apresentamos tem o intuito de 

melhorar o ordenamento dos eventos notáveis em todo o Estado, 
integrando e compatibilizando as datas cívicas, comemorativas e de 
festejos, o que redundará em benefícios para os programas culturais, 
turísticos e educacionais. Pretende ainda, ao estimular o turismo e as 
atividades artesanais, gerar renda e emprego. 

Desde já, conto com o apoio dos nobres pares desta Casa para 
aprovarmos este projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e 
de Turismo para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI N° 1.352/2001 

Declara de utilidade pública o Conselho Particular de Alvinópolis da 
Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de 
Alvinópolis. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Particular de 

Alvinópolis da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no 
Município de Alvinópolis. 

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 dezembro de 2000. 
Sebastião Costa 
Justificação: O Conselho Particular de Alvinópolis da Sociedade São 

Vicente de Paulo, com sede nesse município, é uma instituição civil de 
direito privado, sem fins lucrativos e de duração indeterminada. Ele 
presta relevantes serviços beneficentes e filantrópicos à comunidade 
local. 

Pelo exposto, solicito dos nobres pares a 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° 1.353/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE de Mutum, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais - APAE de Mutum, 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 dezembro de 2000. 
Sebastião Costa 
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas Associações 

de Pais e Amigos dos Excepcionais em todo o Estado; merecem 
grande destaque, notadamente no interior, onde sobrevivem graças 
ao esforço, à abnegação e, sobretudo, ao espírito de amor ao próximo 
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de seus dirigentes. Sem um orçamento fixo, sobrevivem de 
subvenções, da promoção de eventos rentáveis, de doações e de 
gestos de pessoas caridosas. 

A declaração de utilidade pública da APAE de Mutum permitirá que 
a entidade se torne apta a alçar projetos maiores no desenvolvimento 
de suas atividades. 

Assim sendo, espero contar com o apoio dos meus pares à 
aprovação deste projeto. 

- 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° 1.354/2001 
Autoriza o Poder Executivo a implantar, nas escolas da rede pública 

estadual, o programa de prevenção, acompanhamento e tratamento 
dos problemas de desvio na coluna vertebral e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a implantar, nas escolas 

da rede pública estadual, programa de prevenção, acompanhamento 
e tratamento dos problemas de desvio na coluna vertebral. 

Parágrafo único - O programa a que se refere o "caput" deste artigo 
atenderá primordialmente os alunos em idade escolar, matriculados 
no ensino fundamental. 

Art. 2° - O programa previsto nesta lei compreenderá a adoção das 
seguintes medidas gerais: 

I - realização do teste de Adams ou teste de inclinação; 
11 - controle dos portadores de desvio na coluna vertebral; 
111 - assistência médica às crianças com desvio ou problemas 

ergonômicos; 
IV - aconselhamento às crianças em idade escolar sobre os riscos 

causados pela má postura; 
V - prevenção das alterações posturais por meio da implementação 

da técnica de Hall, método que inclui exercícios de alongamento e 
condicionamento físico; 

VI - elaboração de cartilhas e folhetos informativos nas escolas. 
Art. 3° - Para a implementação das medidas asseguradas pelo 

programa de que trata esta lei, fica o Poder Executivo autorizado a 
firmar convênios de cooperação com as universidades, as faculdades 
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de fisioterapia, terapia ocupacional e educação física, para fins de 
cessão dos acadêmicos e monitores, que executarão as metas 
previstas no artigo anterior. 

Art. 4° - As atividades desempenhadas pelos acadêmicos, monitores 
e voluntários das instituições de ensino superior descritas no artigo 
anterior serão supervisionadas pelos Conselhos Regionais das 
respectivas profissões e valerão para fins de estágio, na forma a ser 
disciplinada pelos citados Conselhos. 

Art. 5° - Entre as metas de prevenção dos problemas de desvio na 
coluna vertebral, está a realização de campanhas de divulgação das 
formas mais freqüentes de alterações posturais, por meio da afixação 
de cartazes, destinados especialmente aos professores das escolas. 

Art. 6° - Detectado o desvio na coluna vertebral ou outra forma de 
alteração postura!, a criança será encaminhada para consulta com 
profissional especializado e para radiografia da região torácica, após 
prévia avaliação do grau do desvio. 

Art. 7° - Para implantação do programa, poderá o Poder Executivo 
criar ambulatórios específicos nas escolas, dotados dos recursos 
materiais e humanos necessários ao seu adequado funcionamento. 

Art. 8°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento 
e vinte dias. 

Art. 9°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2001. 
Ambrósio Pinto 
Justificação: A proposição sob comento tem por objeto a 

implantação de programa, cujo objetivo principal é evitar alterações 
posturais e o risco de doenças decorrentes dos desvios da coluna 
vertebral, tais como escoliose, hiperlordose, hipercifose, que trazem 
conseqüências devastadores para a saúde das pessoas. Entendemos 
ser louvável a iniciativa, pelo simples propósito de ser o programa de 
custo miseravelmente barato, para não dizer praticamente gratuito, 
segundo estudos do Dr. Rogério Kipper Picada, médico ortopedista, 
que nos forneceu subsídios para a apresentação deste projeto. 

A prevenção dos desvios na coluna vertebral na forma sugerida 
envolve, principalmente, a realização do chamado teste de Adams, 
conhecido no Brasil como teste de inclinação, que detecta os casos de 
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escoliose na fase inicial, quando estão passíveis de tratamento, 
evitando procedimentos cirúrgicos de grande porte, grande risco e 
grande gasto para os serviços de saúde, sem falar no sofrimento dos 
familiares, em ver jovens serem submetidos a internação. 

Segundo estudos do especialista, o teste de Adams custa alguns 
centavos nos Estados Unidos, já computados os gastos com a 
confecção de cartazes e com palestras. 

Trata-se de procedimento simples. Consiste o teste de inclinação em 
um exame em que a criança deve fazer uma inclinação anterior, ou 
uma flexão do tronco, e a pessoa que a está examinando fica à sua 
frente. 

Na presença do desvio na coluna, ou seja, uma escoliose, vê-se que 
um lado fica mais alto que o outro, há uma diferença de altura na 
região torácica, chamada giba. Nesse caso, a criança deverá ser 
encaminhada para radiografia. Esta doença, se detectada 
precocemente, é facilmente tratada, mas, se deixada de lado, poderá 
evoluir, causando sérios problemas no futuro, chegando a óbito por 
problemas pulmonares e cardíacos. 

É necessário ressaltar as conseqüências sociais, psicológicas, já 
que os portadores de escoliose manifestam baixíssima auto-estima, 
cansam-se facilmente, não conseguem realizar trabalhos pesados e, 
pior, morrem precocemente. 

Daí a sugestão proposta, envolvendo, sobretudo, a obrigatoriedade 
de realização do teste de Adams ou teste da inclinação nas crianças 
em idade escolar, época de crescimento mais rápido, quando as 
curvas tendem a piorar, e o pré-adolescente, mesmo sabendo que 
algo está errado com sua coluna, pode querer esconder o problema 
por medo, por vaidade, e a família acaba não vendo o desvio. 

Por todo o exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para 
que esta proposição seja aprovada. 

- 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 RESOLUÇÃO N° 1.355/2001 
Aprova convênio celebrado entre os Municípios de Contagem e 

Betim para modificação de limite territorial. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Fica aprovado o convênio celebrado em 7 de outubro de 

~------------------------------~ 
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1999, entre os Municípios de Contagem e Betim, para modificação 
de limite territorial, tendo como fundamento a Lei n° 3.151, de 15 de 
abril de 1999, do Município de Betim, e a Lei n° 3.155, de 22 de 
dezembro de 1998, do Município de Contagem, ambas autorizando 
alteração da linha divisória entre os respectivos municípios. 

Art. 2° - A descrição de limites intermunicipais prescrita no Anexo 2, 
memorial descritivo n° 35, item 2, da Lei n° 336, de 27 de dezembro 
de 1948, referente ao Município de Betim, limite com o Município de 
Contagem, passa a ter a seguinte redação: 

"Começa nos contrafortes do morro Preto, no ponto fronteiro às 
cabeceiras do córrego do Cedro e do afluente do córrego Água Suja 
que passa na fazenda do Cedro; continua pelo divisor entre esses 
dois cursos de àgua até defrontar a foz do afluente no córrego Água 
Suja; descendo a encosta, atinge essa foz e segue pelo córrego Água 
Suja, prosseguindo pela represa Vargem das Flores até defrontar o 
espigão divisor da vertente esquerda do córrego Feijão-de-Vara; 
tomando por este divisor, alcança o morro do Monjolo; daí, 
contornando as cabeceiras do córrego Bela Vista, atinge o Alto do 
Paiol; descendo a encosta, alcança a Adutora Vargem das Flores e 
prossegue por ela, transpondo a confluência dos córregos do Sítio e 
da Praia ou Estiva, até alcançar o eixo da R. Simonésia; por esse 
eixo, à direita, até o eixo da R. Matipó; por este eixo, à esquerda, até o 
eixo da R. Guidoval; por este eixo, à direita, até encontrar a Av. 
Tapajós, antiga Estrada Velha Contagem-Selim; continua pelo eixo 
dessa avenida, da R. Mato Grosso e da Rodovia Renato Azeredo até 
alcançar a Via Expressa; pelo eixo desta, até encontrar o divisor 
natural das bacias dos rios das Velhas e Paraopeba, defronte ao 
cruzamento das Rs. São Salvador e José Aleixo de Souza; continua 
por este divisor, atravessando a ferrovia e o Parque Florestal Fernão 
Dias, contornando o terreno onde se encontra o Centro de Artesanato 
de Contagem e atravessando a R. Doze e a R. Sete até alcançar a 
borda externa da R. de Pedestres; em seguida, por essa borda até a 
lateral do terreno onde se encontra a capela do Sagrado Coração de 
Jesus; dobrando à direita, segue pela lateral e pelo fundo desse lote 
até alcançar a borda externa da R. Quatro; prossegue por esta borda 
até alcançar a lateral do lote 11 da quadra 5A do Conjunto 
Habitacional Riacho 111; segue por esta lateral, em seguida pelos 
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fundos dos lotes dessa quadra, depois pela lateral do lote 1 da 
mesma quadra até alcançar a borda externa da R. Dois; segue por 
esta borda até a borda externa da R. Cinco; dobrando à esquerda, 
segue por esta borda até o inicio da R. Cinco; daí, dobrando à 
esquerda e ladeando as quadras 1, 1A e 2A até alcançar o fundo dos 
lotes da quadra 186 do Bairro Riacho das Pedras; por esses fundos 
de lote, depois pela lateral do lote 1 da mesma quadra, alcança o eixo 
da R. Padre José Maria de Man ou Rio Minha; daí, dobrando à direita, 
segue pelo eixo desta rua até o eixo da R. K; dobrando à direita, 
segue por este eixo até o eixo da R. Gracira Resse de Gouveia; segue 
por este eixo até defrontar a lateral do lote 41 da quadra 2 do Bairro 
Jardim Piemonte; subindo pela lateral desse lote, prossegue, 
passando pelos fundos dos lotes da quadra 2 do mesmo bairro, até 
alcançar a Rodovia BR-381; atravessa a rodovia até encontrar a divisa 
entre as áreas 1-A e 1-B do desmembramento aprovado pelo Decreto 
no 9.734, de 1997, da Prefeitura Municipal de Contagem; segue por 
essa divisa até encontrar a borda da faixa de servidão da CEMIG; 
dobrando à direita, segue por esta borda até defrontar a divisa de 
fundo da quadra 4 do loteamento Distrito Industrial Riacho das 
Pedras; atravessando a faixa de servidão, continua pelos fundos 
dessa quadra até o limite oeste desse loteamento; daí, pelo divisor de 
águas entre o riacho das Pedras e o córrego Pintado até alcançar o 
ponto fronteiro à cabeceira do córrego do Sítio.". 

Art. 3° - A descrição de limites intermunicipais prescrita no Anexo 2, 
memorial descritivo n° 102, item 1, da Lei n° 336, de 27 de dezembro 
de 1948, referente ao Município de Contagem, limite com o Município 
de Betim, passa a ter a seguinte redação: 

"Começa no divisor de águas entre o riacho das Pedras e o córrego 
Pintado, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego do Sítio; segue por 
esse divisor até encontrar o limite oeste do loteamento Distrito 
Industrial do Riacho das Pedras; segue pelo limite desse loteamento, 
contornando os fundos da quadra 4 e atravessando a faixa de 
servidão da CEMIG até atingir sua borda externa; segue por essa 
borda até encontrar a divisa entre as áreas 1-A e 1-B do 
desmembramento aprovado pelo Decreto no 9.734, de 1997, da 
Prefeitura Municipal de Contagem; segue por essa divisa, atravessa a 
Rodovia BR-381 e continua pelo espigão que constitui o divisor das 
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bacias dos rios das Velhas e Paraopeba, passando pelos fundos 
dos lotes da quadra 2 do Bairro Jardim Piemonte e pela lateral do lote 
41 dessa quadra, até encontrar a R. Gracira Resse de Gouveia; segue 
pelo eixo desta até encontrar o eixo da R. K; dobrando à direita, segue 
por esse eixo até o eixo da R. Padre José Maria de Man ou Rio Minho; 
dobrando à esquerda, segue por esse eixo até defrontar a lateral do 
lote 1 da quadra 186 do Bairro Riacho das Pedras; dobrando à 
esquerda, segue por essa lateral e pelos fundos dos lotes da 
mencionada quadra, até encontrar o limite do Conjunto Habitacional 
Riacho 111; dobrando à esquerda, segue por esse limite, ladeando as 
quadras 2A, 1A e 1 até alcançar o início da R. Cinco; dobrando à 
direita, segue pela borda externa da R. Cinco até a R. Dois; pela 
borda externa desta, até a lateral do lote 1 da quadra 5A; segue por 
essa lateral e pelos fundos da quadra 5A até alcançar a lateral do lote 
11 da mesma quadra; por essa lateral, alcança a R. Quatro, seguindo 
por sua borda externa até a lateral do terreno onde se encontra a 
capela do Sagrado Coração de Jesus; dobrando à esquerda, segue 
pela lateral e pelo fundo desse lote até alcançar a R. de Pedestres; 
prosseguindo pela borda externa desta, atravessa a R. Sete e a R. 
Doze; e daí, pelo divisor de àguas, atravessa o Parque Florestal 
Fernão Dias, contornando o terreno onde se encontra o Centro de 
Artesanato de Contagem; em seguida, sempre pelo divisor, 
atravessando a ferrovia, atinge a Via Expressa, defronte ao 
cruzamento das Rs. São Salvador e José Aleixo de Souza; segue pelo 
eixo da Via Expressa, em seguida pelo eixo da Rodovia Renato 
Azeredo (Estrada Velha de Contagem-Betim), da R. Mato Grosso e da 
Av. Tapajós até a esquina da R. Guidoval; dobrando à direita, segue 
pelo eixo dessa rua até a R. Matipó; dobrando à esquerda, segue pelo 
eixo dessa rua até a R. Simonésia; dobrando à direita, segue pelo eixo 
dessa rua até o cruzamento com a Adutora Vargem das Flores; 
tomando à esquerda, transpõe a confluência dos córregos do Sítio e 
da Praia ou Estiva e continua pela Adutora até alcançar o contraforte 
do Alto do Paiol; subindo a encosta, atinge esse alto e continua pelo 
espigão, contornando as cabeceiras do córrego Bela Vista; daí, 
alcança o morro do Monjolo, no divisor da vertente da margem 
esquerda do córrego Feijão-de-Vara; continua por esse divisor até 
atingir a represa Vargem das Flores, pela qual prossegue, tomando 
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pelo braço que corresponde ao leito inundado do córrego Água 
Suja; por esse córrego, até sua confluência com o córrego que passa 
na fazenda do Cedro; subindo a encosta fronteira, alcança o divisor de 
águas entre esse afluente e o córrego do Cedro, prosseguindo por 
esse divisor até o ponto fronteiro ás cabeceiras desses dois cursos de 
água, nos contrafortes do morro Preto.". 

Art. 4° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Durval Ângelo 
Justificação: O projeto apresentado visa a regularizar os limites 

territoriais entre as municipalidades de Contagem e Betim. 
Esclarecemos que as alterações de limites intermunicipais resultam 

de amplos entendimentos firmados entre os Poderes Executivo e 
Legislativo dos citados municípios, consubstanciados na Lei no 3.151, 
de 15/4/99, do Município de Betim; na Lei n° 3.155, de 22/12/98, do 
Município de Contagem, e no termo de convênio firmado entre os 
Prefeitos das referidas municipalidades, autorizando a alteração da 
linha divisória entre os respectivos municípios. Tais documentos, 
acompanhados do mapa das divisas entre os Municípios de Betim e 
Contagem, encontram-se anexos ao projeto que ora apresentamos. 

Nos termos do art. 62, XXVI, da Constituição do Estado, compete a 
esta Assembléia aprovar, por meio de resolução, o referido convênio. 

A formalização dos novos limites intermunicipais porá fim a 
problemas do dia-a-dia enfrentados pelos Municípios de Betim e 
Contagem na prestação de serviços públicos e até mesmo em 
conflitos de ordem tributária, decorrentes de delimitação territorial. 

Por todas essas razões, solicitamos o apoio dos ilustres pares desta 
Casa para aprovação do projeto que estamos apresentando. 

- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de Assuntos 
Municipais para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 1.850/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 

formulada manifestação de congratulações com a Higident do Brasil 
Indústria e Comércio Ltda. por seus 16 anos de fundação. (- Á 
Comissão de Turismo.) 
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N° 1.851/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com o Educandário Nossa Senhora 
de Lourdes, localizado no Município de Pouso Alegre, por seus 80 
anos de fundação.(- À Comissão de Educação.) 

N" 1.852/2001, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja 
enviado oficio ao Secretário da Fazenda solicitando informações 
sobre os motivos de o Estado ter se posicionado contrariamente á 
isenção de ICMS para taxistas, na aquisição de veículos novos, e 
pedindo seja revista essa decisão. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 1.853/2001, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja enviado 
ofício ao Congresso Nacional com vistas a que seja viabilizada a 
convocação de plebiscito para a criação do Estado de São Francisco. 
(-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 1.854/2001, do Deputado Durval Ângelo, solicitando seja enviado 
pedido de informações ao Poder Executivo sobre o contrato de 
comodato do Estádio Independência, celebrado entre o Estado e o 
América Futebol Clube. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 1.855/2001, do Deputado Hely Tarqüínio e outros, solicitando 
seja formulado apelo ao Ministro das Comunicações e ao Presidente 
da ECT com vistas à nomeação do Sr. Carlos Gonçalo Moreira da 
Silva para o cargo de Gerente de Inspeção de Minas Gerais da ECT. 
(-À Comissão de Transporte.) 

N° 1.856/2001, do Deputado Pastor George, solicitando seja 
encaminhado ao Secretário da Indústria e Comércio pedido de 
informações sobre as atividades dessa Pasta para o desenvolvimento 
da indústria e do comércio. 

N° 1.857/2001, do Deputado Pastor George, solicitando seja 
encaminhado ao Secretário da Educação pedido de informações 
sobre o funcionamento das escolas de fins de semana. (- Distribuídos 
à Mesa da Assembléia.) 

N° 1.858/2001, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado para que solicite à Câmara de 
Comércio Exterior do Ministério da Indústria e Comércio que seja 
evitado o alfandegamento de navios com carga de fertilizantes do 
Leste europeu, nos portos brasileiros. (-À Comissão de Turismo.) 

N° 1.859/2001, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Carlos Melles, 
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Ministro do Esporte e Turismo, pelo trabalho desenvolvido à frente 
dessa Pasta. (-À Comissão de Educação.) 

N° 1.860/2001, do Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando seja 
aprovada manifestação de regozijo com a população de Esmeraldas, 
pelo centenário de emancipação do município. (- À Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

N° 1.861/2001, da Bancada do PSB, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado, para que envie a esta Casa projeto 
de lei orgânica da Defensoria Pública Estadual. 

N° 1.862/2001, da Bancada do PSB, solicitando seja aprovada 
moção de congratulações com o Governador do Estado do Amapá, 
por sua confirmação no cargo. (- Distribuídos à Comissão de 
Administração Pública.) 

N° 1.863/2001, do Deputado Alberto Bejani, solicitando sejam 
pedidas ao Presidente da CEMIG as informações que menciona. (- À 
Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da CPI da 
Saúde e dos Deputados Dinis Pinheiro, Dalmo Ribeiro Silva, 
Agostinho Silveira, Mauri Torres, Rogério Correia e outros e Sebastião 
Costa. 

Proposições Não Recebidas 
- A Mesa, nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 8, 

deixa de receber a seguinte proposição: 
PROJETO DE LEI 

Dispõe sobre atendimento na Língua Brasileira de Sinais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Os órgãos públicos e as empresas concessionárias de 

serviços públicos devem garantir atendimento aos portadores de 
deficiência auditiva na Língua Brasileira de Sinais, por meio de 
intérpretes. 

Art. 2°- As instituições públicas de ensino devem garantir aos alunos 
portadores de deficiência auditiva a utilização da Língua Brasileira de 
Sinais no processo de ensino-aprendizagem. 

Parágrafo único- A Língua Brasileira de Sinais não poderá substituir 
a modalidade escrita da língua portuguesa. 

Art. 3°- Será incluída nos currículos dos cursos de fonoaudiologia e 
de formação para o magistério, na modalidade de educação especial, 
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a disciplina Língua Brasileira de Sinais, em caráter optativo para o 
aluno e obrigatório para a instituição de ensino. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2001. 
Glycon Terra Pinto 
Justificação: A Constituição Federal garante a igualdade de 

oportunidades e de condições, sem distinção de nenhuma natureza 
(art. 5°), e a proteção e integração social das pessoas portadoras de 
deficiência (art. 24, XIV). 

No capitulo referente à educação, o texto constitucional de 1988 
dispõe que o dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino 
(art. 208, "caput" e inciso 111). 

Segundo dados fornecidos pela Coordenadoria Nacional para 
Integração de Pessoas Portadoras de Deficiência - COROE -, com 
base em dados da Organização Mundial de Saúde, o número de 
surdos no Brasil é estimado em 2.500.000, o que corresponde a 1,5% 
da população. 

Como, apesar da determinação da Lei Federal n° 7.853, de 1989, 
ainda não se realiza censo de pessoas portadoras de deficiência, a 
quantidade de portadores de deficiência auditiva pode ser bem maior 
no Brasil. Nos países desenvolvidos, o número de surdos varia de 5% 
a 10% da população. 

Apesar desses quantitativos e dos dispositivos constitucionais acima 
referidos, não há ainda no País legislação que garanta os direitos 
dessa parcela da população brasileira. 

O projeto de lei que ora oferecemos à apreciação desta Casa 
propõe que os órgãos públicos e as empresas concessionárias de 
serviços públicos garantam atendimento aos portadores de deficiência 
auditiva na Língua Brasileira de Sinais, por meio de intérpretes, e que 
as instituições públicas de ensino garantam aos alunos portadores de 
deficiência auditiva a utilização da Língua Brasileira de Sinais no 
processo de ensino-aprendizagem. 

Pela importância e significado social da presente proposição, 
esperamos contar com o apoio de nossos ilustres pares na 
Assembléia Legislativa. 
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-A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, 
deixa de redeber as seguintes proposições: 

REQUERIMENTOS 
Dos Deputados Durval Ângelo e Miguel Martini, solicitando a 

destinação da 23 Parte de reunião extraordinária do mês de março 
para tratar do tema da Campanha da Fraternidade de 2001. (-Idêntica 
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Durval 
Ângelo.) 

Do Deputado Alberto Pinto Coelho e outros, solicitando a realização 
de reunião especial para homenagear a Associação Comercial de 
Minas, por ocasião de seu 100° aniversário. (- Idêntica proposição foi 
apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva.) 

Do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja enviado ofício ao 
Governador do Estado com vistas ao asfaltamento da rodovia que liga 
o Município de Catuti à BR-122. (-Idêntica proposição foi apresentada 
anteriormente pelo Deputado Gil Pereira.) 

Do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando a inclusão do Projeto de Lei 
n° 1.133/2000 em ordem do dia. (- Idêntica proposição foi apresentada 
anteriormente pelo Deputado Dinis Pinheiro.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Dalmo Ribeiro Silva (3), Luiz Fernando Faria, Maria Olivia (2), 
Sebastião Navarro Vieira, Sebastião Costa, Márcio Kangussu, José 
Braga, Dimas Rodrigues (2) e João Leite. 

Comunicação Não Recebida 
-A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, 

deixa de receber a seguinte comunicação: 
COMUNICAÇÃO 

Do Deputado Gil Pereira, informando o falecimento do Sr. Mário de 
Oliveira, ocorrido em 16/2/2001, em Monte Azul. (- Idêntica proposição 
foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dimas Rodrigues.) 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Edson Rezende . 
O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, público presente e telespectadores, cumprimento a 
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todos que chegam à Casa para mais um ano de trabalho, esperando 
que seja um ano profícuo e que a sociedade ganhe muito com as 
nossas ações. 

Nesse recesso, pude visitar dezenas de cidades e conhecer de perto 
os problemas por que passam as comunidades do interior de Minas 
Gerais, especialmente da Zona da Mata e da Zona das Vertentes. 
Constatei que grandes problemas sacrificam essas comunidades, e as 
políticas públicas mal conseguem atendê-las. A falta de perspectiva 
de vida dos jovens faz com que passem a usar o álcool como fuga. 
Assim se encontram os homens e os jovens de boa parte do interior 
de Minas, especialmente das regiões que estão empobrecendo, como 
a Zona da Mata e a Zona das Vertentes. Ao mesmo tempo, 
constatamos o uso aumentado de psicotrópicos pelas mulheres. Os 
homens estão usando o álcool para fugir da realidade dura de um 
interior que se acaba aos poucos, e as mulheres estão passando a 
usar o psicotrópico como forma de fuga de tantos problemas e por 
falta de esperança. O Brasil todo está passando por esse problema. 

Minas Gerais teve, em sua história, um momento de 
desenvolvimento da política agrária e do financiamento agrícola 
extremamente importante, logo após a 2• Guerra Mundial, até os anos 
60. A ACAR surgiu em um momento importante de uma política 
agrícola voltada para a família. Naquele momento, a Fundação 
Rockfeller trouxe a experiência americana e os recursos: 50% da 
Fundação mais 50% do Tesouro do Estado de Minas Gerais. Com a 
concepção de apoio á família agrícola e á produção, nasceu a ACAR, 
baseando-se no conceito do homem enquanto família e núcleo para a 
produção da sua subsistência, fazendo com que pudesse avançar na 
melhoria da qualidade de vida, da alimentação e das perspectivas em 
relação ao futuro. 

Ao longo dos anos, a Fundação Rockfeller foi repassando todo o 
trabalho para a ACAR, que financiava seus projetos junto à Caixa 
Econômica Federal. A ACAR, naquele momento, era um produto 
hídrido, que tinha autonomia administrativa, mas cujo Diretor era 
indicado pelo Governador do Estado. Os funcionários da ACAR 
tinham bons salários, um perfil, uma concepção do gestor público, ou 
seja, era importante investir na qualidade de vida: saneamento básico, 
filtros, fossas para proteção pessoal e ambiental e investimentos na 
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produção agrícola. A inovação daquele momento foi o crédito 
juvenil, o estímulo aos filhos dos produtores que trabalhavam com os 
pais, para que desenvolvessem seus projetos. E esses projetos eram 
acompanhados pelos técnicos da ACAR. Além disso, havia o crédito 
habitacional, e a experiência, em Minas Gerais, foi vitoriosa, naqueles 
quase 15 anos, de 1945 até os anos 60. Foi tão vitoriosa a experiência 
mineira que se espalhou pelos demais Estados do País. Somente não 
proliferou em São Paulo porque a Nestlé tinha um projeto, não 
permitindo que a Fundação Rockfeller americana fizesse parcerias na 
produção do campo. 

Em 1960, constitui-se o Sistema Nacional de Crédito Rural, a partir 
da experiência de Minas Gerais. Ressalto a importância de Minas na 
questão do sistema de crédito rural. O Governo Federal assumiu a 
experiência de Minas, tornando-a nacional, de responsabilidade da 
União, ao alcance de todos os brasileiros. Mas esse sistema de 
crédito, voltado para a família agrícola, durante o regime militar sofre a 
interferência de uma nova concepção, voltada para a grande 
produção, para a exportação, a fim de obter dólares na balança 
comercial. Isso ocorreu na época de Delfim Neto. E, naquele 
momento, a idéia era terminar com o crédito agrícola destinado à 
família, passando para o pacote da "revolução verde" americana, que 
privilegiou a importação de máquinas pesadas, do adubo químico, das 
sementes selecionadas, especialmente as híbridas, e dos 
agroquímicos. Essa foi a "revolução verde" da época da ditadura, que 
privilegiou as grandes empresas, transformando as pequenas 
produções agrícolas em grandes latifúndios, em empresas do campo, 
produtoras de alimento. De 1965 a 1970, as pequenas propriedades 
vão perdendo a possibilidade de financiamento, surgindo as grandes 
empresas com financiamento do Governo. Essas empresas 
cresceram com o dinheiro público, direcionadas para a exportação. 
Nesse momento, as pequenas propriedades, as famílias agrícolas, 
iam perdendo a sua sustentação por meio do crédito agrícola e de 
programas para a produção familiar. 

Em 197 4, acontece o choque do petróleo, e surge o Pró-Álcool. 
Quero relembrar que a idéia da produção de álcool de mandioca foi 
mineira. Foi uma produção de cientistas da UFMG, mas logo houve 
reação dos grandes produtores nordestinos, grandes latifundiários 
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produtores de cana-de-açúcar, que fez com que o projeto mineiro se 
extinguisse. Se ele fosse mantido, poderíamos associar duas 
vertentes importantes: as famílias pobres teriam emprego e renda, e, 
ao mesmo tempo, haveria produção para a indústria nacional, o Pró-
Álcool. Isso morreu, mas em Curvelo ainda persiste essa experiência, 
que deve se transformar no museu da iniciativa mineira pioneira, 
voltada para as prioridades sociais. 

Nessa época, os grandes financiamentos externos começam a 
minguar, e a agricultura em Minas e no Brasil passa por sérios 
problemas de financiamento. 

Em 1975, começa uma nova vertente, eu diria contemporânea, que 
é o crédito por produto e por região. Não há mais a família agrícola ou 
o complexo agroindustrial voltado para exportação, exclusivamente, 
mas por produto; muda-se a concepção. Não se produz mais olhando 
o homem do campo, a família do campo, mas qual o produto que ao 
País interessa produzir e exportar. Começou-se a produzir laranja, 
café, eucalipto, cana, todos para exportação. 

É nesse período que a ACAR transforma-se em EMA TER e o crédito 
rural universal acaba. Não existe mais o crédito rural universal para 
todas as famílias que querem produzir, mas direcionado a um certo 
produto para exportação. 

Em 1980, há a criação das grandes empresas, dos complexos 
agroindustriais, onde são produzidos insumos direcionados, produtos 
direcionados para exportação, industrialização direcionada a esses 
produtos, comercialização direcionada a redes de supermercados e 
financiamento direcionado aos produtos. Assim, o pequeno produtor 
não consegue sobreviver a esse modelo de produção agrícola voltada 
para a grande exportação, para os grandes complexos agroindustriais. 

Dois pontos ficam claros, hoje, na política agrícola brasileira: a 
marca do produto e os canais de distribuição. Assim, quando se fala 
do café do cerrado, aí está a marca da produção. Quando se fala das 
redes de distribuição, são as redes varejistas de supermercados, etc. 

A partir de 1990, a EMATER começa a passar por grandes 
dificuldades. São exonerados de seu quadro importantes servidores 
públicos com grande experiência no campo e na produção. A 
EMA TER fica isolada de outras empresas como o IMA, a FAPEMIG, a 
RURALMINAS e a EPAMIG, fazendo um trabalho individualizado. 
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Essas outras instituições também começam a trabalhar 
individualizadamente. Antes havia um trabalho de sistema, um 
pensamento global da produção segundo o qual em que a EMA TER, o 
IMA, a EPAMIG e a RURALMINAS produziam e, ao mesmo tempo, 
procuravam avançar em tecnologia e pesquisas. Constatamos que 
nos últimos tempos somente o PRONAF tem levado alguma injeção 
de ânimo e recurso para o campo. 

Quero trazer à tona, no início deste ano legislativo, o fato de que os 
pequenos produtores em Minas Gerais estão praticamente 
abandonados a sua própria sorte. 

É importante, então, que o Governo do Estado, em tempo ainda, 
reassuma a política de desenvolvimento, a política de investimento no 
campo destas Minas Gerais, que, neste momento, está sendo 
timidamente mantida pelo PRONAF, um programa da União. E é 
importante também que se remonte um sistema operacional. Talvez 
esses órgãos possam voltar a ser fundidos num projeto voltado para a 
agricultura dos pequenos produtores. 

Assim, é importante modernizar a EMA TER, porque é uma 
instituição que está em todo o Estado, que tem uma capilaridade 
imensa, que está praticamente em todas as cidades de Minas Gerais. 
Não podemos deixar que acabe. Pelo contrário, é preciso que a 
modernizemos para que se encaixe nas novas concepções de 
desenvolvimento. 

É importante que alguns instrumentos, como o Banco do Povo, uma 
experiência de Bangladesh para o campo, possam ser trazidos para 
Minas Gerais. Talvez também um observatório da agricultura mineira, 
ou seja, um órgão que possa ter a visão não somente voltada para o 
Estado, para o seu desenvolvimento, para a nutrição dos próprios 
cidadãos, mas também uma visão voltada para o MERCOSUL, para 
questões como a do Canadá, por exemplo, e outras do mercado 
mundial. 

Enfim, quero terminar minhas palavras conclamando todos os 
parlamentares a se unir a fim de salvar a EMATER e investir no seu 
desenvolvimento no campo. O investimento no campo gera riquezas 
locais, regionais e nacionais e diminui a miséria e a fome. E sabemos 
que quando a agricultura está bem estabelecida a agroindústria vem 
em complementação. 
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É por isso que precisamos ouvir o clamor dos homens e das 

mulheres do campo que querem ficar lá. Os pequenos produtores 
querem ficar, mas estão saindo porque não há nenhuma perspectiva 
de vida nesses rincões das Minas Gerais. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado amilcar Martins. 
O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, que 

a minha primeira palavra, na retomada dos trabalhos da Assembléia 
Legislativa, seja de saudação a todos os companheiros que voltam de 
todas as regiões de Minas com disposição redobrada para, juntos, 
trabalharmos pelo bem do nosso Estado e, sobretudo, da população 
pobre de Minas Gerais. 

Gostaria de pedir licença aos antigos companheiros para 
cumprimentar, de maneira especial, os dois novos companheiros que 
compartilham, a partir de agora, do nosso esforço, do nosso trabalho. 
Refiro-me, é claro, ao Deputado Pedro Pinduca, que vem de Betim, 
nosso município vizinho, com a sua vibração, com a sua garra, com 
seu carisma junto ao povo, do que sou testemunha, pois já o vi em 
atuação junto à população de Betim. Trago-lhe um abraço muito 
especial e votos de muito sucesso. 

Também ao meu companheiro de partido, liderança importante da 
política mineira, Deputado Kemil Kumaira, ex-Presidente desta Casa, 
que volta, com sua experiência, com sua trajetória honrada de homem 
público, para ajudar os Deputados de Minas a realizar seu trabalho. 

Finalmente, uma palavra de saudação à nova Mesa da Assembléia 
Legislativa, que acaba de tomar posse. 

A todos os Srs. Deputados, começando pelo nosso Presidente, 
Deputado Antônio Júlio, os mais sinceros votos de muito sucesso, 
muita serenidade e muita disposição para conduzir os trabalhos desta 
Casa com coerência, clareza, bom-senso e equilíbrio, já manifestados 
mais de uma vez para afirmar a independência, a altivez e a 
autonomia do Legislativo. Este é um Poder independente, e V. Exa. 
saberá preservar a sua independência. 

Ao dizer isso, peço vênia para manifestar o meu desacordo e até 
mesmo a minha estranheza, a minha surpresa e - por que não dizer? -
uma pequena dose de desalento, quando ouvi, atento, o discurso do 
Presidente Antônio Júlio no momento de sua posse. Digo isso de 
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maneira fraternal, porque quem participou do processo seletivo, 
quem torceu por esse resultado tem até mais direito e mais razão de 
vir a público, de maneira transparente, manifestar o seu desacordo. E 
esse desacordo se dá em mais de uma forma: aquele não era o 
momento adequado para um discurso com tal conteúdo. Era momento 
apenas de o Presidente, em nome desta Casa, em nome de todos os 
Deputados, aproveitando a presença do Governador do Estado, do 
Vice-Governador e das principais autoridades da política mineira, 
reafirmar, como tem feito, de maneira honrada, correta, a nossa 
disposição de lutar pela nossa autonomia, pela nossa independência, 
para que esta Casa seja respeitada. E para lembrar ao Sr. 
Governador, ainda de forma elegante e respeitosa, como deve ser 
todo o nosso comportamento em relação ao Poder Executivo, que 
cabe a ele agora não acenar com benesses para Deputados, mas 
fazer gestos concretos para respeitar os Deputados e a autonomia da 
Assembléia Legislativa. 

Surpreendeu-me, portanto, esse discurso que, para um observador 
desatento, poderia parecer apenas um gesto de agrado ao 
Governador. Sei que não era, porque conheço o nosso Presidente, 
mas estava em sintonia com bobagens repetidas pelo Governador ao 
longo de dois anos. Portanto, Sr. Presidente, discordo do momento. 
Entendo, de forma modesta, que não era o momento adequado para 
aquele discurso, mas quero, se me permite, discordar, sobretudo, do 
conteúdo. E agora entro no debate de idéias. V. Exa. fez um discurso 
contundente contra a política econômica do Governo Federal, 
entrando nesse diapasão já tão surrado e tão batido de acusar de 
neoliberalismo tudo que tem sido feito no Brasil. Peço vênia para 
discordar e afirmar a V. Exa. que o discurso, além de inoportuno, foi 
inadequado, porque nunca, nos últimos anos, a economia brasileira 
mostrou tanta pujança, tanta força, tanta capacidade de reação como 
agora. Explico-me: a economia brasileira, no ano 2000, mostrou o 
melhor desempenho desde o inicio do Plano Real. Desde 1995, o PIS 
brasileiro cresceu 4,2%. E, mais importante, porque diz respeito aos 
cidadãos, a cada cidadão brasileiro em todos os nossos municípios, a 
renda "per capita" do cidadão brasileiro cresceu 3%. Esse é um 
indicador da pujança, da capacidade de reação da economia, sob o 
comando do Governo Federal e do Presidente Fernando Henrique. 
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Uma melhora acentuada no nível de oferta do emprego: 

tecnicamente é o que se chama de aumento do nível de ocupação por 
meio da geração de novos empregos. Há muitos anos não se 
geravam tantos novos empregos como aconteceu no ano passado. E, 
mais importante: houve um grande número de empregos com carteira 
assinada, o que significa um emprego de melhor nível e qualidade, 
retirando a economia brasileira da informalidade; são empregos que 
geram renda e impostos, fazendo funcionar a máquina do movimento 
econômico. 

Muito bem: os índices de inflação estão sob absoluto controle- coisa 
que não se via antes -, para surpresa de muitos observadores, alguns 
até opositores abertos da política econômica do Governo Federal. O 
nível de investimento que se fez na economia brasileira foi acima de 
US$30.000.000.000,00, e o Brasil foi apresentado como um dos três 
melhores países para investimento, junto com a China, que é o maior 
mercado do mundo, e os Estados Unidos, que é a economia mais 
pujante. Repito: o Brasil foi indicado por observadores internacionais 
como uma das três melhores opções de investimento em todo o 
mundo. Aqui foram investidos mais de R$30.000.000.000,00. O Prof. 
Edmar Bacha, economista respeitado por todos, respeitado por seus 
adversários e por observadores internacionais, de trânsito em todos 
os círculos de análise e de estudo em todo o mundo, declarou ao 
jornal "Valor Econômico" que, em toda a história republicana, não via 
um conjunto de fatores tão favoráveis ao crescimento econômico do 
Brasil como os que se apresentam neste momento. 

E as estimativas, as previsões para o ano de 2001 e daqui para a 
frente são absolutamente surpreendentes. Prevê-se um crescimento 
da economia da ordem de 4,6%. Prevê-se a recuperação de uma taxa 
de investimento, que no ano passado já foi de 18,8% - ou seja, o 
Brasil está recuperando a sua capacidade de investir; a economia está 
recuperando essa capacidade. E, para o ano de 2001, a previsão é de 
aumento para uma taxa de investimento acima de 20% do PIB, o que 
é um dado notável, para uma economia que sofreu um ataque 
especulativo no primeiro semestre de 1999, quando muitos analistas 
de plantão falaram que era o fim do Plano Real, o fim da economia 
brasileira, que era a bancarrota, mas que reagiu já no segundo 
semestre desse ano e no ano passado apresentou esses índices que 
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trago ao conhecimento de todos. Há também uma prev1sao de 
inflação abaixo de 6% e de superávit nas finanças públicas. Ou seja, o 
melhor quadro, um quadro paradisíaco para o crescimento da nossa 
economia, o que representa geração de empregos para a nossa 
população, para a nossa juventude, geração de renda, aumento de 
impostos e investimentos produtivos em nosso País. 

Os indicadores sociais não ficaram atrás. Não é verdade que houve 
apenas crescimento econômico. Permitam-me dizer, rapidamente, 
algumas medidas de combate á desigualdade e à pobreza que neste 
momento estão em movimento em nosso País. 

Abro um parêntese para lembrar que observadores internacionais 
consideram que, em toda a história do Brasil, a principal medida de 
combate à desigualdade e à pobreza já ocorrida foi o lançamento do 
Plano Real, plano esse que o Governador Itamar Franco, que era 
Presidente, não entendeu e não desejava, e disse a seus 
interlocutores que o que ele queria era o congelamento da economia. 
Ele não entendeu naquela época e não entende hoje, porque é um 
homem despreparado para a administração pública e, sobretudo, para 
questões referentes a assuntos econômicos. 

Pois muito bem, Sr. Presidente e Srs. Deputados, temos o Projeto 
Alvorada, que atinge hoje mais de mil municípios e que acaba de ser 
lançado há poucos dias, em Almenara. É um projeto revolucionário 
para combater a pobreza e a miséria em nosso Pais. Foi lançado 
recentemente o programa de bolsa-escola, com investimento de 
R$1.700.000.000,00 apenas no ano de 2001, atendendo mais de 10 
milhões de crianças pobres em nosso País. Na área da educação, 
temos indicadores fundamentais além do bolsa-escola, para a 
melhoria do ensino público. E, para complementar o bolsa-escola, que 
atinge crianças de 7 a 15 anos, o Ministério da Saúde tem um 
programa para beneficiar crianças até 6 anos, com investimento 
também superior a R$1.000.000.000,00, fechando o cerco, atingindo a 
faixa etária de até 15 anos. 

Tudo isso, Sr. Presidente, está em andamento hoje em nosso País. 
A previdência rural, abandonada durante muitos anos no período em 
que o Governador Itamar Franco era Presidente, hoje é uma realidade 
que atende centenas de pobres na região rural. É também um 
programa de combate à pobreza e à miséria, porque é um programa 
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Portanto, Sr. Presidente, não poderia ter sido num momento mais 
inadequado o pronunciamento de V. Exa., porque os indicadores da 
economia brasileira mostram com muita clareza que ela vai muito 
bem, como há muito tempo não acontece. Por isso, se fosse o caso 
de sairmos da questão estrita do relacionamento da Assembléia com 
o Poder Executivo, deveríamos analisar, aí sim, o estrago que está 
sendo feito na economia e na vida de Minas Gerais pelos dois anos já 
completos de gestão do Governador Itamar Franco. 

O Deputado Kemil Kumaira (em aparte)* - Deputado Amilcar 
Martins, gostaria de agradecer as palavras elogiosas sobre o meu 
retorno. Muito obrigado. 

O Deputado Amilcar Martins* - Deputado Kemil Kumaira, as palavras 
foram proferidas de coração e com muita sinceridade. 

Sr. Presidente, termino a minha fala dizendo que, nas próximas 
semanas, se puder, todos os dias estarei nesta tribuna para mostrar a 
nossa independência, a nossa autonomia. A Oposição não se deixou 
seduzir pelo canto da sereia. Os 30 dinheiros oferecidos pelo 
Governador Itamar Franco não nos seduziram, e estaremos aqui 
analisando cuidadosamente o que aconteceu com Minas nos últimos 
dois anos. Terei muito que dizer, nos próximos dias, à sociedade 
mineira e aos Deputados. Muito obrigado. 

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

Júlio, ilustre Mesa diretora, Srs. e Sras. Deputadas, imprensa, amigos 
e amigas, que as minhas primeiras palavras sejam de efusivos 
cumprimentos, para que neste início de sessão legislativa V. Exa., que 
tem serenidade e dignidade parlamentar e honra esta Casa, possa 
dirigir os anseios do povo mineiro. Quero, mais uma vez, em meu 
nome e no do meu partido, o PSD, ratificar a V. Exa. e à Mesa recém 
empossada nosso companheirismo e nossa lealdade em defesa dos 
legítimos interesses de nosso povo. 

Quero também que minhas primeiras palavras sejam de saudação 
aos novos e ilustres Deputados Kemil Kumaira e Pedro Pinduca, que 
ingressam nesta Casa do povo com o brilho de suas inteligências para 
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exercer seus mandatos e trabalhar pelo bem comum, por dois anos. 

Sr. Presidente, confesso a V. Exa. que não gostaria de usar a 
tribuna neste momento, mas não poderia, pela vez primeira, neste 
ano, nesta sessão legislativa, deixar de consignar um grande pesar da 
Casa. A minha emoção é forte, porque sempre tive laços de amizade 
com o nosso querido e saudoso Deputado Eduardo Daladier, meu 
companheiro de prédio aqui, em Belo Horizonte. Por ter nos deixado, 
juntamente com sua filha, devido a um acidente automobilístico, quero 
que a Casa, num gesto fraterno e de saudade, reconheça na pessoa 
do nosso saudoso amigo Deputado Eduardo Daladier o nosso pleito 
de saudade. Embora tenha permanecido por pouco tempo na Casa, 
representou muito bem o povo mineiro. Sua presença foi marcante, e, 
sem dúvida alguma, sempre demonstrou a sua lealdade para com o 
nosso Governo. 

Na tarde de domingo, dia 24 de dezembro último, recebemos a 
terrível notícia do falecimento do nosso querido Eduardo Daladier e de 
sua querida filha Flávia: Ausentou-se de nosso meio para cumprir um 
novo plano da existência humana. Numa época em que os valores 
éticos e morais cedem lugar a interesses menores, sua morte 
representa perda irreparável. Nascido em Abaeté, filho da feliz união 
entre Tomé Lucas Pereira e Dona Vicentina Rodrigues de Araújo 
Pereira, que exercitaram com denodo e habilidade a elevada tarefa de 
educar os filhos, Eduardo Daladier hauriu nos ensinamentos paternos 
a seiva dos princípios éticos, do cumprimento do dever e da 
dedicação incondicional à vivência humanitária. 

Formado pela UFMG, o Dr. Eduardo Daladier exerceu, com 
brilhantismo, a medicina em Caratinga, sua querida terra natal, que o 
acolheu e na qual prestou relevantes serviços, razão pela qual sempre 
foi visto como uma das pessoas mais queridas daquela cidade. 
Recebeu várias condecorações, como o título de cidadania honorária 
que lhe foi conferido por aquele município. Ali plantou e semeou boas 
ações, criando também a Casa de Saúde Divino Espírito Santo, onde 
atendia a todos, indistintamente. 

O relacionamento diário com as pessoas, proporcionado pelo 
exercício profissional, alimentaram-lhe na alma o ímpeto humanitário e 
a vontade de servir, encaminhando-o à carreira política. 

Eleito Vereador à Câmara Municipal de Caratinga para o mandato 
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de 1983 a 1988, teve destacada atuação, o que fortaleceu o desejo 
popular de conduzi-lo à chefia do Executivo Municipal, elegendo-se 
Prefeito para o período de 1989 a 1992. 

Em 1999, Eduardo Daladier passa a integrar esta Casa, conduzido 
pela vontade popular, renovando a confiança nas qualidades do 
político honrado e devotado à defesa dos elevados interesses de 
nosso Estado e de sua gente. 

Aqui participou, caríssimos Deputados, entre outras atividades, dos 
trabalhos da Comissão de Justiça, emitindo pareceres e 
posicionamentos de elevado nível, a par de sua lucidez e seu 
equilíbrio diante das graves questões suscitadas neste parlamento, na 
presente legislatura. Destacou-se, sobretudo, pela intensa 
demonstração de amizade e respeito com que se relacionava com 
seus pares nesta Casa e com todos os assessores do Legislativo 
mineiro. 

Pecuarista e cafeicultor na região de Caratinga, ocupou a 
Presidência da Cooperativa Agropecuária, sendo agraciado, ainda, 
com os títulos de cidadania honorária pelos Municípios de Santa 
Bárbara do Leste, Entre-Folhas, lpaba, Santa Rita de Minas e Piedade 
de Caratinga. 

Nosso saudoso amigo era conhecido na sua querida Caratinga, 
como também em toda a região, como um homem justo. A justiça, 
segundo lição de São Tomás de Aquino, se desdobra em quatro 
facetas: humana, divina, natural e eterna. 

A justiça humana se reflete na vontade da lei, que regula a relação 
entre os homens. A justiça divina é aquela mais puramente emanada 
do Criador, que, no seu âmago de amor, traça os seus limites. A 
justiça natural é aquela com que cada um de nós nascemos e se 
mostra dentro da consciência particular e coletiva. É a consciência do 
certo e do errado, que se reflete nas ações cotidianas. 

Católico fervoroso, Eduardo Daladier sempre confiou a Deus os 
acordes de sua vida, de suas realizações e de sua querida família. 
Quis o desígnio divino privar-nos do convívio com o nosso querido e 
saudoso Deputado Eduardo Daladier. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Primeiramente, gostaria de 
parabenizar V. Exa. por seu pronunciamento sobre esse momento 
doloroso e ser solidário na perda de um companheiro nosso, que foi 
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Prefeito de 1989 a 1992, quando também estivemos na Prefeitura 
de Juiz de Fora. Em nome da Bancada do PFL, por nós, transmita os 
nossos sentimentos à família do Eduardo. Guardamos lembranças 
positivas de um homem totalmente voltado para o social. Muito 
obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço a manifestação de V. 
Ex a. 

Legou-nos, entretanto, incomparável exemplo moral e humano, 
alicerçado nos valores da dignidade humana e no respeito ao próximo. 

Ao prestar-lhe esta sincera homenagem, move-nos um sentimento 
que encontra expressão no seguinte pensamento: "Hà uns que falam, 
e não ouvimos; hà uns que nos tocam, e não sentimos; hà aqueles 
que ferem, e nem cicatrizes deixam. Mas há aqueles que 
simplesmente vivem, e nos marcam pela vida toda". Assim era o Dr. 
Eduardo Daladier, médico e político. 

O Deputado Kemil Kumaira (em aparte)* - Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, em nome do PSDB, gostaria de incorporar a seu discurso nossa 
solidariedade e nossas homenagens ao ex-Deputado Eduardo 
Daladier, de Caratinga, cidade irmã de Teófilo Otôni, com problemas 
semelhantes. Por isso mesmo, sempre estiveram irmanadas, em um 
trabalho insano para superar suas dificuldades. 

A vinda do Deputado Eduardo Daladier para esta Assembléia, 
embora por curto período, pôde comprovar seu caráter de homem 
honesto, sincero e correto com suas idéias, além de sua dedicação às 
causas mais nobres de nosso povo. Sendo assim, gostaria de fazer 
essa homenagem em nome do povo de Teófilo Otôni e dizer de nossa 
satisfação em ver V. Exa. homenagear o nome do Deputado Eduardo 
Daladier. 

Aproveito o ensejo para dizer a todos os Deputados com assento 
nesta Casa que nosso retorno ao Plenário da Assembléia Legislativa 
de Minas Gerais é motivo não só de alegria, mas também de 
compromisso renovado de luta permanente em favor do 
desenvolvimento de uma região mais pobre do Estado. 

V. Exa., Deputado Dalmo Ribeiro Silva, pela excelência de sua 
atuação, já deu demonstrações inequívocas de sua habilidade política 
e conceituado trabalho em favor do Sul de Minas. Por isso mesmo, 
nessa reestréia no Plenário, quero prestar minhas sinceras 
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homenagens ao homem público que V. Exa. é. Muito obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço a manifestação de V. 
Exa. quanto à minha pessoa. Tenho a certeza de que as expressões 
referentes ao Deputado Eduardo Daladier são também desta Casa, e 
transmiti-las-emos à sua família. 

O Deputado Mauro Lobo (em aparte)* - Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, chegava ao Plenário quando tive a oportunidade de ouvir sua 
manifestação, relembrando a memória do nosso estimado colega 
Eduardo Daladier. Gostaria de associar-me a essa homenagem. 

Pude acompanhar os funerais de nosso companheiro, verificando, 
como todos os presentes, o quanto ele era querido pela população, 
não só de Caratinga como também de municípios vizinhos, em 
consideração ao médico e político que era. Era um médico que 
assistia a todos sem pensar em qualquer tipo de remuneração, porque 
tinha a medicina como sacerdócio. Quanto ao político, pudemos 
conhecer um pouco dele nesta Casa: trabalhava de coração aberto e 
não tinha mágoas ou ressentimentos. A última homenagem que 
recebeu de sua cidade foi o coroamento de uma vida dedicada à 
população, principalmente a mais pobre, que necessitava de seu 
apoio e que foi tão beneficiada por ele. 

Portanto, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, quando V. Exa. fala desse 
nosso companheiro, o faz com muita justiça, pelas lembranças que 
deixou nesta Casa. Mais ainda, foi um mineiro que honrou as 
tradições de Minas e que, com seu trabalho humanitário, demonstrou 
a solidariedade, não em um discurso fácil, mas no dia-a-dia, em sua 
ação. Muito obrigado. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Compartilho da 
manifestação de pêsames de V. Exa. pelo falecimento do nosso 
companheiro Deputado Eduardo Daladier, de quem guardamos uma 
lembrança tão carinhosa. Muito obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, registro, com 
muito pesar, essa notícia. Com o pensamento sempre voltado para 
essa grande figura, teremos forças suficientes para caminhar em 
defesa do povo mineiro. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani. 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, amigos 
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presentes e amigos telespectadores, boa tarde. Desejo boas-vindas 
ao Deputado Kemil Kumaira e ao Deputado Pedro Pinduca. Espero 
que Deus os proteja e que tenham um mandato voltado para o social. 
Gostaria que estivesse presente o novo Presidente, Deputado Antônio 
Júlio, para desejar-lhe uma administração independente, voltada para 
os interesses de Minas Gerais, e não para os do Governo do Estado, 
que visam apenas ao jogo político de atingir a Presidência da 
República. 

Entrei com um requerimento para que a CEMIG, em um prazo 
regimental, preste a esta Casa informações a respeito da isenção do 
pagamento da conta de energia elétrica no Estado. Estamos vendo na 
mídia que a CEMIG, com o patrocínio do Governo do Estado, está 
beneficiando 1.100.000 pessoas com a não cobrança da conta de 
energia elétrica. Fomos informados de que esse número não chega a 
200.000 pessoas. 

Em dois anos de mandato do atual Governo, a energia elétrica 
sofreu um aumento superior a 20%, quando a inflação, em dois anos, 
não chegou a 15%. Isso quer dizer que estão tentando abafar ou 
tampar o sol com a peneira no que se refere ao tal benefício 
mentiroso. 

Desafio a CEMIG, por meio do seu Presidente, Dr. Djalma Morais, a 
mandar para esta Casa o nome e o endereço das pessoas que foram 
beneficiadas. Ele terá de nos fornecer isso, porque é regimental. 
Estamos assistindo pela televisão e ouvindo pelo rádio que 1.100.000 
pessoas estão sendo beneficiadas, sem pagar absolutamente nada 
pela energia elétrica. Afirmo que isso é mentira. Propaganda 
enganosa é crime. Deveriam mostrar o aumento abusivo que estamos 
pagando á CEMIG. 

Portanto, o requerimento está entrando com a data de hoje, e vamos 
acompanhá-lo até a data limite, para que tenhamos em mãos a 
verdade sobre a CEMIG, que quer ser a "boazinha" para a população 
carente do Estado. 

Ainda colocam, na propaganda, duas senhoras, dizendo uma para a 
outra: "Olha, o meu benefício acabou, mas isso é bom, porque eu 
posso pagar. Tem de ajudar a quem precisa". E entra um locutor, com 
voz empastada, dizendo que Minas, por meio da CEMIG, beneficia 
1.110.000 pessoas, que não pagam absolutamente nada pela energia 
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elétrica neste Estado. Vocês terão a certeza de que minha 
colocação é verdadeira. A CEMIG não atende mais de 200 mil 
pessoas, em Minas Gerais, com esse projeto. 

O compromisso do PFL continuará o mesmo: votar em favor do que 
é de interesse da população de Minas Gerais. O PFL continua de 
cabeça erguida, mostrando sua independência ao legislar, aprovando 
projetos de qualquer partido que sejam bons para Minas. Não 
passaremos para o lado daqueles que votam sem analisar se o 
projeto realmente traz beneficios para a população mineira ou é um 
projeto para beneficiar aquele cidadão que quer criar fatos políticos 
para aparecer na imprensa nacional, a fim de divulgar seu nome para 
uma suposta candidatura á Presidência da República. 

Aliás, está aqui a palavra de um amigo para os peemedebistas ou 
aqueles que estão entrando no PMDB: cuidado, meus amigos, porque 
o Dr. Itamar Franco, conheço bem. Ele dorme Cruzeiro e amanhece 
Atlético Mineiro. Pode chegar no dia 12, em Juiz de Fora, e, ao invés 
de assinar a ficha do PMDB, assinar a ficha do PL ou do PTB. E 
aqueles que estão correndo hoje para o PMDB terão de correr para 
outro partido. E fica a pergunta: Será que serão aceitos, de qualquer 
maneira, por outros partidos, a partir do dia 12? Fica aqui a colocação 
de um amigo que não está vendo sigla, e sim a união desta Casa 
maravilhosa que se chama Assembléia Legislativa de Minas Gerais. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Em decorrência do 
pronunciamento de V. Exa., embora não tenha nenhuma procuração 
para defender a CEMIG, quero protestar contra a veemência com que 
V. Exa. traz a esta tribuna a seriissima acusação quanto à situação 
em que hoje vive a CEMIG de Minas Gerais. Ratifico a minha 
confiabilidade na pessoa do Dr. Djalma Moraes, homem sério, que, 
com sua equipe, tem feito, na CEMIG, um trabalho sério, respeitado 
em todo o Brasil. Na região sul-mineira, 11 municípios são servidos 
pela Bragantina, e existe um movimento de todos os Prefeitos para 
que eles passem a pertencer ao controle acionário da CEMIG. 
Fizemos um levantamento em toda a região e constatamos que a 
Bragantina, nessa região, cobra uma tarifa de energia muito mais alta 
do que a CEMIG. 

Tenho a certeza de que, pela seriedade com que vem sendo tratado 
o assunto da CEMIG em Minas, poderemos, futuramente, apresentar 
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dados que informem V. Exa. da real situação da CEMIG. 

Fico feliz pela concessão do aparte, mas quero deixar este protesto 
contra o V. Exa. disse. 

O Deputado Alberto Bejani* - Muito obrigado, Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva. Sou um eterno admirador de V. Exa., mas continuo com 
minha opinião: quero saber nome e endereço de todas as 1.100.000 
pessoas que estão sendo beneficiadas sem pagar nada à CEMIG. 
Duvido que exista esse número. 

Continuo afinmando a V. Exa. que a tarifa da CEMIG teve um 
aumento, em dois anos, de mais de 20%, quando a inflação não 
chegou a 15%. Gostaria que verificasse esses dados e os trouxesse a 
Plenário. Não duvido de sua capacidade; muito pelo contrário, tenho-o 
como meu professor e sabe que sempre procuro me orientar com seu 
conhecimento. 

Voltando aos peemedebistas, não tenho o direito de falar nesse 
partido, mas, como amigo, fica um alerta: cuidado, aqueles que estão 
embarcando em uma canoa chamada PMDB, porque podem ter uma 
surpresa no dia 12 de março, se é que essa data não vai mudar 
novamente. Acho que o Governador Itamar Franco quer ser 
Presidente da República; por isso também fica um alerta ao nobre 
amigo Governador Itamar Franco: cuidado, pois o PMDB já lhe traiu 
uma vez, pode trair a segunda. Se V. Exa. quer ser candidato a 
Presidente da República, hà um partido que o recebe de braços 
abertos: o PFL. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
1• Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Não havendo outros 

oradores inscritos, a Presidência passa à 2• Parte da reunião, com a 
1• Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da 
Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de 
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente 
da próxima reunião. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência, nos termos do § 1 o do art. 67 do Regimento Interno, 

solicita às bancadas que ainda não fizeram a indicação dos seus 
Líderes que o façam neste momento. 
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A indicação do Líder de bancada deve ser formalizada em ata, 

cuja cópia será encaminhada à Mesa da Assembléia até 5 dias após o 
início da sessão legislativa ordinária. Enquanto não for feita a 
indicação, o Regimento prevê que a Liderança será exercida pelo 
Deputado mais idoso da bancada. 

Cada Líder poderá indicar Vice-Líderes, na proporção de 1 por 1 O 
Deputados, ou fração, da respectiva bancada. 

Maioria e Minoria não possuem Vice-Líderes. 
Leitura de Comunicações 

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das 
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados José 
Braga - informando sua desfiliação do PDT e filiação ao PMDB; 
Márcio Kangussu - informando sua indicação para Líder da Bancada 
do PPS e indicando o Deputado Luiz Menezes para Vice-Líder da 
bancada; Sebastião Navarro Vieira - informando que a Bancada do 
PFL indicou o Deputado Sebastião Costa para Líder da bancada; 
Sebastião Costa - indicando o Deputado Alberto Bejani para Vice-
Líder da Bancada do PFL; Luiz Fernando Faria - informando sua 
indicação para Líder da Bancada do PPB e indicando o Deputado 
Pedro Pinduca para Vice-Líder da bancada; João Leite - informando 
que foi indicado Líder da Minoria (Ciente. Cópia à Área de Apoio às 
Comissões e às Lideranças.); e Maria Olívia - informando sua 
ausência do País no período de 21/2 a 4/3/2001 (Ciente. Publique-
se.). 

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

do inciso VIl do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno, 
requerimentos dos Deputados Agostinho Silveira, em que solicita seja 
o Projeto de Lei no 1.176/2000 encaminhado à comissão seguinte a 
que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o 
prazo para emitir seu parecer; Dalmo Ribeiro Silva, solicitando que o 
Projeto de Lei n° 1.286/2000 seja encaminhado à comissão seguinte a 
que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o 
prazo para emitir seu parecer; e Dinis Pinheiro, em que solicita seja o 
Projeto de Lei no 1.300/2000 encaminhado à comissão seguinte a que 
foi distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo 
para emitir seu parecer; e defere, ainda, nos termos do inciso XXI do 
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art. 232 do Regimento Interno, deixando para fixar a data em outra 
oportunidade, requerimento do Deputado Rogério Correia e outros, 
em que solicitam a realização de reunião especial com o objetivo de 
se discutir a falta de professores nas escolas estaduais, a realização 
de concurso público e a criação de plano de carreira para a área de 
educação. 

Votação de Requerimentos 
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua 

vez, requerimentos da CPI da Saúde, solicitando a prorrogação de 
seu prazo de funcionamento por sessenta dias; e dos Deputados 
Mauri Torres, em que solicita a suspensão dos trabalhos legislativos 
no dia 28/2/2001, e Sebastião Costa, solicitando a inclusão em ordem 
do dia do Projeto de Lei n° 940/2000 (Cumpra-se.). 

23 Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 a Fase, a 

Presidência passa à 2• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, temos matérias na pauta a 

serem apreciadas, por isso solicito a V. Exa. que proceda à 
recomposição de "quorum" . 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
recomposição do número regimental. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 24 Deputados. Não há 

"quorum" para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião,convocando os 
Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 21, às 14 horas, 
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 20/2/2001, as seguintes 
comunicações: 

~------------------------------~ 
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Da Deputada Maria Olivia, dando ciência à Casa do falecimento 

da Sra. Maria Angélica Souza Castro, ocorrido em 13/2/2001, em Bom 
Despacho. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (3), dando ciência à Casa do 
falecimento do Sr. José Roble Paio mo, ocorrido em 20/2/2001, em 
Ouro Fino, do Sr. Luiz Paulini, ocorrido em 14/2/2001, em Ouro Fino, e 
da Sra. Eros Volusia do Vale Stivanin, ocorrido em 4/1/2001, em Belo 
Horizonte. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dimas Rodrigues (2), dando ciência à Casa do 
falecimento do Sr. Mário Oliveira, ocorrido em 15/2/2001, em Monte 
Azul, e do Sr. Márcio Fernando Ramalho Avellar, ocorrido em 
15/2/2001, em Belo Horizonte.(- Ciente. Oficie-se.) 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2001 

ATA 

ATA DA 211• REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 21/2/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Wanderley Ávila e Álvaro 

Antônio 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1• Parte: 1• Fase 

(Expediente): Ata - Correspondência: Oficios, telegramas e cartões -
2• Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos 
de Lei n°s 1.356 a 1.374/2001 - Requerimentos n°s 1.864 a 
1.883/2001 - Requerimentos dos Deputados Chico Rafael, Pastor 
George, Ronaldo Canabrava e Dimas Rodrigues e da Comissão de 
Política Agropecuária (2) - Proposições Não Recebidas: Projetos de lei 
dos Deputados Márcio Cunha, Amilcar Martins e Elaine Matozinhos -
Comunicações: Comunicações da Bancada do PSD e dos Deputados 
Djalma Diniz, Miguel Martini (3), Wanderley Ávila e Marco Régis -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados João Paulo, Miguel 
Martini, Márcio Cunha e Fábio Avelar - 2" Parte (Ordem do Dia): 1• 
Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho 
de Requerimentos: Requerimento do Deputado Ronaldo Canabrava: 
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos da 
Comissão de Política Agropecuária (2) e dos Deputados Dimas 
Rodrigues e Pastor George; aprovação - 2• Fase: Questão de ordem; 
chamada para recomposição de "quorum"; inexistência de número 
regimental para a continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem 
do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho -

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro 
Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto 
Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Djalma 
Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão- Eduardo Hermeto- Ermano Batista- Fábio A velar- Geraldo 
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Rezende - Hely Tarqüínio - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira 
- João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de 
Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando 
Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves- Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Pastor George - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Sargento 
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio)- Às 14h14min, a lista de 

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

1• Parte 
13 Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Fábio Avelar, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 

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

- O Deputado Wanderley Àvila, 2°-Secretário, nas funções de 1°-
Secretário, lê a seguinte correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal, 

encaminhando cópia de voto de pesar pelo falecimento do escritor 
Vivaldi Moreira. (-À Comissão de Educação.) 

Da Sra. Ellen Gracie Northfleet, Ministra do STF, agradecendo voto 
de congratulações por sua posse formulado em atendimento ao 
Requerimento n° 1.737/2000, da Deputada Elbe Brandão. 

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança 
Pública, encaminhando, em atenção ao Requerimento n° 1. 779/2000, 
da Comissão de Direitos Humanos, memorando com informações 
prestadas pelo Superintendente-Geral de Polícia Civil a respeito da 
superpopulação prisional em Minas Gerais. (- Anexe-se ao 
Requerimento n° 1.779/2000.) 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil, 
encaminhando, em atenção a pedido de diligência da Comissão de 
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Justiça contido no Ofício n° 1.957/2000/DLE, parecer elaborado pela 
Secretaria da Fazenda referente ao Projeto de Lei n° 1.183/2000. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.183/2000.) 

Do Sr. Tarcísio Delgado, Prefeito Municipal de Juiz de Fora, 
cumprimentando o Deputado Anderson Adauto por sua atuação à 
frente da Presidência da Assembléia. 

Do Sr. João Lopes, Diretor-Geral da Academia de Polícia Civil de 
Minas Gerais (2), encaminhando o relatório de atividades desse órgão 
referente ao exercício de 2000 e o Anuário de Estatística Criminal 
referente a 1999. 

Da Sra. Sandra Silvestrini de Souza, 1 •-Vice-Presidente do Sindicato 
dos Servidores da Justiça de 1• Instância de Minas Gerais -
SERJUSMIG -, encaminhando cópia de manifesto de Oficiais de 
Justiça da Comarca de Juiz de Fora sobre problemas relativos ao 
pagamento de verba indenizatória nas diligências gratuitas 
empreendidas para cumprimento dos mandados judiciais e solicitando 
o apoio desta Casa para a solução desses problemas. (-Anexe-se ao 
Veto à Proposição de Lei Complementar n° 66.) 

Da Sra. Luzelena Honorato de Castro e outros, servidores do 
Judiciário em Perdizes, do Sr. José Renato do Nascimento, Delegado 
do SERJUSMIG em Caldas, da Sra. Maria Aparecida Silva e outros, 
servidores do Judiciário em Carandaí, e do Sr. Anísio Rosa Júnior e 
outros, servidores do Judiciário em Betim, solicitando à Casa a 
rejeição do veto aos arts. 337, 338, §§ 1° e 2°, e 339 da Proposição de 
Lei Complementar n° 66. (- Anexem-se ao Veto à Proposição de Lei 
Complementar n° 66). 

Do Sr. Salomão Fernandes Neto e outros, Oficiais de Justiça, 
solicitando o apoio da Casa á Emenda n° 4 à Proposta de Emenda à 
Constituição n° 39/2000. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à 
Constituição n° 39/2000.) 

Do Sr. Luiz de Paula Ferreira, agradecendo convite para a reunião 
especial destinada à posse do Deputado Antônio Júlio no cargo de 
Presidente desta Casa. 

TELEGRAMAS 
Dos Srs. Arlindo Porto, Senador; Márcio Reinaldo Moreira, Deputado 

Federal; Homero Santos, Ministro do Tribunal de Contas da União; 
José Maria Gonçalves de Castro e João Batista de Miranda, Prefeitos 

%[ 
~------------------------------_J 
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Municipais de Rio Novo e Seritinga, respectivamente; e Abílio 
Gontijo Júnior, agradecendo o convite para as reuniões destinadas à 
instalação da 3a Sessão Legislativa Ordinária da 14• Legislatura e à 
posse da Mesa da Assembléia. 

Das Sras. Maria Dalva Dias de Vasconcelos Costa e Maria Ângela 
Gonçalves Queiroz, servidoras desta Casa, agradecendo a indicação 
para receberem a Medalha do Mérito Funcional. 

CARTÕES 
Do Sr. Hugo Bengtsson, Presidente do TRE-MG, e da Sra. Lêda 

Domingos Alves, Superintendente Regional da Receita Federal, 
agradecendo o convite para as reuniões destinadas à instalação da 3a 
Sessão Legislativa Ordinária da 14• Legislatura e à posse da Mesa da 
Assembléia. 

Do Sr. Luís Márcio Vianna, Secretário de Minas e Energia (2), 
agradecendo o convite para as etapas de Varginha e Uberaba do 
Seminário Administração Pública Competente. 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

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

- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso 111 do art. 173 do 
Regimento Interno, as seguintes proposições: 

PROJETO DE LEI N° 1.356/2001 
Declara de utilidade pública o Centro Recreativo e Social de 

lnhapim, com sede no Município de lnhapim. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Centro Recreativo e 

Social de lnhapim, com sede no Município de lnhapim. 
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 fevereiro de 2001. 
Sebastião Costa 
Justificação: O Centro Recreativo e Social de lnhapim, com sede em 

lnhapim, é uma instituição filantrópica de caráter beneficente sem fins 
lucrativos e com duração indeterminada. 
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A entidade supramencionada presta relevantes serviços à 

comunidade desse município, promovendo a integração de pessoas 
no mercado de trabalho, através de cursos profissionalizantes, 
palestras e incentivo às atividades culturais, artísticas, desportivas e 
de lazer. 

Pelo exposto, solicito dos nobres pares a 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° 1.357/2001 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação de maus-tratos em 

crianças, adolescentes, deficientes físicos e pessoas idosas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A notificação de maus-tratos é obrigatória nos casos que 

envolvam crianças e adolescentes com idade até dezoito anos, 
deficientes físicos e pessoas idosas. 

Parágrafo único - A notificação será emitida pelos órgãos públicos 
das àreas de saúde, educação e segurança pública, pelo médico, pelo 
professor e pelo responsável por creche ou estabelecimento de apoio 
às pessoas relacionadas no "caput" deste artigo. 

Art. 2°- A notificação será encaminhada ao Conselho Tutelar ou, na 
falta deste, à Vara da Infância e da Juventude ou ao Ministério 
Público. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, fevereiro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A violência, nos dias de hoje, nos acompanha em todos 

os momentos. Se a violência, por si só, já é sinõnimo de covardia, 
imagine-se a violência contra pessoas que, por força das 
circunstância, se encontram indefesas? 

Não há palavras para descrever isso, porém há ação, há gestos, há 
vontade: a vontade de lutar, de dizer "basta", de denunciar. 

Denunciar ainda é a grande arma. Muitas vezes, a denúncia é o ato 
que se quer realizar. Falta saber como e onde. 

Regulamentar a notificação de maus-tratos é valorizar a vida, é 
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acolher os indefesos. 

A violência acobertada pelo silêncio, torna-se causa de injustiça; por 
isso apresentamos esta proposição. Se há denúncia, necessariamente 
deve ocorrer a investigação, que provavelmente vai chegar à 
elucidação dos fatos, punindo os responsáveis por tão hedionda 
prática. Preservar a vida e valorizar o ser humano é nosso objetivo. 

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação 
desta proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.358/2001 
Cria o Programa SOS Inverno no Estado de Minas Gerais e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica criado o Programa SOS Inverno, com a finalidade de 

encaminhar os moradores de rua a abrigos temporários do Estado, no 
período compreendido entre os meses de junho e setembro de cada 
ano, para pernoite e atendimento. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, poderão ser 
transformados em abrigos temporários dependências públicas que 
estejam ociosas temporariamente. 

Art. 2°- Os abrigos temporários também receberão os moradores de 
rua que para lá se dirigirem espontaneamente ou por 
encaminhamento de qualquer cidadão. 

Parágrafo único - Para os efeitos do que dispõe este artigo, o Poder 
Executivo fará ampla divulgação do programa criado por esta lei e da 
localização de todos os abrigos temporários. 

Art. 3° - O Poder Executivo poderá firmar convênios com os 
municípios, visando à cooperação e integração nas ações de 
encaminhamento e atendimento aos moradores de rua, na forma 
desta lei. 

Art. 4° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à 
conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias. 

Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Justificação: Aceitar de braços cruzados o fato de seres humanos 
morrerem de frio em pleno séc. XXI é impossível! Por isso, é 
fundamental que, antes do próximo inverno, o Poder Legislativo tome 
providências para eliminar essa terrível realidade. 

Esta proposição prevê a adoção de medidas de emergência para 
evitar mortes causadas pelo frio. É um absurdo convivermos com isso 
quando temos dezenas de dependências públicas, principalmente 
ginásios de esportes ou outros grandes espaços, que podem 
perfeitamente abrigar, temporariamente, os moradores de rua. 

O absurdo maior parece ser que em um pais tropical ainda se morra 
de frio. Imaginem se tivéssemos aqui um frio tão rigoroso como o 
europeu? 

Enfim, queremos salvar vidas. Por essas razões, aguardo dos meus 
nobres pares aprovação a esta nossa proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.359/2001 
Institui a Medalha do Mérito Vivaldi Moreira e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica instituída a Medalha do Mérito Vivaldi Moreira, 

destinada a homenagear, anualmente, seis pessoas físicas e jurídicas 
com o reconhecimento do poder público estadual por sua destacada 
atuação nas atividades literárias, jornalísticas e jurídicas no Estado de 
Minas Gerais. 

Parágrafo único - A medalha será acompanhada de diploma 
correspondente á honraria. 

Art. 2° - A entrega das medalhas será feita pelo Governador do 
Estado, em solenidade pública a ser realizada na última semana de 
janeiro. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 



Sala das Reuniões, de fevereiro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva 
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Justificação: Com a criação da Medalha do Mérito Vivaldi Moreira, 
objetiva-se agraciar personalidades que, no desenvolvimento de 
atividades literárias, jornalísticas e jurídicas, tenham revelado 
criatividade, seriedade e comprometimento com a preservação dos 
valores de nosso Estado, á semelhança do brilhante professor Vivaldi 
Moreira. 

Pretendemos, assim, eternizar sua imagem, ressaltando sua 
atuação como um dos mais festejados autores mineiros. Nascido na 
cidade de Tombos, presidia a Academia Mineira de Letras desde 
1975, engrandecendo o nome de Minas nos cenários nacional e 
internacional. 

A Medalha do Mérito Vivaldi Moreira tem por escopo, portanto, 
prestar uma justa homenagem a esse jornalista, advogado, escritor e 
homem público mineiro, reconhecendo-o como grande referência 
cultural, literária e, sobretudo, moral de nosso País. 

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares aprovação a esta 
proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.360/2001 
Determina aos estabelecimentos bancários situados no território do 

Estado de Minas Gerais a instalação de assentos nas filas especiais 
para aposentados, pensionistas, gestantes e deficientes físicos. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Ficam obrigados os estabelecimentos bancários situados no 

território do Estado de Minas Gerais a instalar assentos nas filas 
especiais para aposentados, pensionistas, gestantes e deficientes 
físicos. 

§ 1° - A quantidade de assentos destinada atenderá o mínimo de 
dez pessoas e deverá ser bastante para que, durante o horário de 
funcionamento, todos os usuários da fila especial que estejam 
aguardando atendimento possam estar assentados. 

§ 2• - O estabelecimento bancário que descumprir esta lei ficará 
sujeito a multa equivalente a 1.000 UFIRs. 
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Art. 2° - Os referidos estabelecimentos terão o prazo de noventa 

dias a contar da publicação desta lei para se adequarem às suas 
disposições. 

Parágrafo único -A cada mês de descumprimento desta lei por parte 
do estabelecimento bancário, será aplicada a multa prevista no § 2° do 
art. 1°. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, fevereiro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: É a cada dia mais evidente a necessidade de se 

respeitarem as pessoas que se encontram, quanto ao aspecto físico, 
em situação de desvantagem. 

Respeitar a vida que está por chegar, respeitar aquele que está no 
ápice da sabedoria e da maturidade ou respeitar aquela que se 
encontra desprovida de sua força física integral é ser sábio na 
plenitude da palavra. 

A proposição ora apresentada apenas regulamenta uma situação já 
praticada na maioria das agências bancárias de nosso Estado. É um 
sinal de respeito ao ser humano. 

Se há a idéia e se ela já é praticada, vamos torná-la compulsória. 
Em suma, a presente proposição tem por escopo facilitar a vida dos 

cidadãos. 
Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação 

desta proposição. 
- 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 N° 1.361/2001 
Isenta do pagamento de pedágio em rodovias estaduais os veículos 

de propriedade de deficientes físicos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam isentos do pagamento de pedágio em rodovias 

estaduais os automóveis de propriedade de deficientes físicos. 
Parágrafo único - A isenção de que trata o art. 1 o aplica-se 

exclusivamente a veículos legalmente adaptados e conduzidos por 
deficientes físicos. 



Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, fevereiro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva 
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Justificação: O objetivo da iniciativa é fazer justiça a um segmento 
de nossa sociedade que, na maioria das vezes. em razão da 
deficiência, é excluído do processo social, tendo que enfrentar uma 
série de dificuldades para viver, inclusive para realizar tarefas menos 
complexas como dirigir e para adquirir um veículo automotor e adaptá-
lo às suas necessidades. 

Por essa razão, os Governos Estadual e Federal oferecem 
descontos e isenções de alguns tributos, facilitando para essas 
pessoas a aquisição de veículos automotores. 

Entendemos que é justo propiciar a isenção de pedágio aos 
deficientes físicos, pois assim estaremos colaborando para a justa 
integração social das pessoas portadoras de deficiência. 

Em suma, a presente proposição tem por escopo facilitar aos 
portadores de deficiência o exercício pleno da cidadania. 

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares aprovação a esta 
nossa proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.362/2001 
Institui o Centro de Informação de Furtos e Roubos de Veículos e 

Cargas no Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Centro de 

Informações de Furtos e Roubos de Veículos e Cargas no Estado de 
Minas Gerais, com o objetivo de identificar, rapidamente, os veículos e 
cargas furtados e roubados e proporcionar sua pronta recuperação. 

Art. 2°- O Centro de Informações de Furtos e Roubos de Veículos e 
Cargas no Estado de Minas Gerais usará como estrutura a Central de 
Operações da Secretaria da Segurança Pública. 

Parágrafo único - A Central de Operações da Secretaria da 
Segurança Pública deverá passar informações, com a maior rapidez, 
sobre a ocorrência de furto ou roubo de veículos e cargas no Estado 
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de Minas Gerais para os postos das Polícias Rodoviárias Estadual e 
Federal, os postos das rodovias pedagiadas e os postos da Fazenda 
Pública. 

Art. 3° - As despesas com a execução desta lei correrão á conta de 
dotações próprias, consignadas no orçamento vigente. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento 
e vinte dias. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A intensa vigília praticada pelos policiais nas estradas 

não é suficiente para proteger os caminhoneiros, que vivem à mercê 
do perigo. 

Na verdadeira guerra que nossas forças policiais travam com o 
crime organizado, é fácil constatar que o armamento mais sofisticado 
e de melhor poder ostensivo, tristemente, está nas mãos dos 
bandidos, restando aos defensores da lei somente a coragem e a 
vontade de fazer prevalecer a proteção ao cidadão. 

Informação ainda pode significar prevenção e coação. Porque sendo 
divulgada em todo o território estadual a existência de determinada 
carga roubada ou furtada, a comercialização de produtos provenientes 
da conduta delituosa dos marginais será certamente prejudicada. 

Imperioso é que se use a informatização em favor da justiça e do 
bem-estar social. Os novos tempos nos fizeram indefesas vítimas do 
crime organizado. Temos que reagir, implementar idéias e medidas, 
armar escudos, encontrar soluções. 

O projeto ora apresentado autoriza o Governo do Estado a criar um 
serviço inovador, com baixos investimentos e de grande amplitude, no 
combate à violência, sem falar na parcela de confiança que se dará 
aos nossos incansáveis "homens da estrada". 

Enfim, a proposta é de relevância social, pois protege e resguarda 
condições de trabalho digno, tão amplamente defendidas em nossa 
Constituição . 

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação 
desta proposição . 

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

PROJETO DE LEI N° 1.363/2001 
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Altera a Lei n° 12.735, de 30 de dezembro de 1997, que dispõe 
sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores- IPVA 
- e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 3° da Lei n° 12.735, de 30 de dezembro de 1997, 

passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XIX: 
"Art. 3°- ............................................ . 
XIX - veículo ônibus, de propriedade de produtores rurais ou 

cooperativas agropecuárias, destinados ao transporte de seus 
funcionários.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro do exercício financeiro 
posterior. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 25 de janeiro de 2001. 
Elaine Matozinhos 
Justificação: A Lei n° 12.735, de 30/12/97, dispõe sobre a cobrança 

do IPVA no Estado. No art. 3°, são enumerados os casos em que 
ocorre isenção do tributo. 

O objetivo deste projeto é adicionar ao rol do art. 3° os ônibus de 
propriedade de produtores rurais ou cooperativas agropecuárias 
destinados ao transporte dos trabalhadores rurais. 

Sabemos que os trabalhadores rurais são transportados para o 
serviço sem as condições mínimas e básicas de segurança. Se é 
certo que os empregadores devam cumprir a legislação, é 
aconselhável que o Estado viabilize os meios para a consecução 
desse objetivo. 

Nos dias de hoje, em que a política econômica achata os ganhos 
dos produtores rurais e praticamente inviabiliza o trabalho no campo, 
cabe ao Estado, dentro de suas possibilidades, o apoio à atividade 
rural. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e 
de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o 
art. 102, do Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI N° 1.364/2001 

Acrescenta dispositivo à Lei no 9.944, de 4 de setembro de 1989, 
que alterou artigos das Leis n°s 9.578, de 1 O de fevereiro de 1989, e 
6.763, de 26 de dezembro de 1975 (concede isenção de ICMS nas 
operações internas para aquisição de automóvel destinado ao 
emprego na categoria aluguel -táxi). 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 4° da Lei n° 9.944, de 4 de 

setembro de 1989, o seguinte inciso: 
"Art. 4°- ...................................... . 
- a saída, em operações internas para aqu1s1çao de automóveis 

destinados a emprego na categoria de aluguel (táxi}, na forma, no 
prazo, nas condições e na disciplina de controle estabelecidos em 
regulamento.". 

Art. 2° - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à 
execução do disposto nesta lei no prazo de trinta dias a contar 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 Reuniões, 1 O de janeiro de 2001. 
Elaine Matozinhos 
Justificação: A isenção do ICMS incidente sobre a compra de 

automóveis destinados ao uso como táxi é uma reivindicação que, 
desde que deixou de ser concedido o benefício, os motoristas do 
Estado têm apresentado junto ao Governo Estadual. Todavia, a 
isenção completa só pode ser concedida se autorizada por convênio 
aprovado pelo CONFAZ. Apesar disso, ao Estado é possível isentar o 
ICMS nas operações internas, hipótese na qual pode ser dispensado 
o convênio citado. 

De acordo com esse entendimento e ciente da necessidade dessa 
medida para que os taxistas mineiros possam viabilizar a renovação 
da frota, venho propor o presente projeto de lei, que, por ser justo, há 
de contar com o apoio dos colegas desta egrégia Casa. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.365/2001 



Dispõe sobre a realização de vasectomia e ligadura de trompas 
pela rede pública hospitalar. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1° - A esterilização voluntária sob a forma de vasectomia ou 
ligadura de trompas será realizada pela rede pública hospitalar e pelos 
hospitais conveniados com o SUS, quando o interessado 
cumulativamente: 

I - for civilmente capaz; 
11 -possuir, no mínimo, vinte e cinco anos de idade; 
111- ter pelo menos um filho; 
IV - apresentar a anuência do cõnjuge, por escrito, quando casado. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua 

publicação. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2001. 
Glycon Terra Pinto 
Justificação: O projeto ora apresentado tem por objetivo corrigir uma 

séria injustiça em nossa sociedade. Muitos casais, desejosos de fazer 
planejamento familiar, se vêem impedidos por não terem condições 
financeiras para tanto. 

O planejamento familiar, como é do conhecimento de todos, é 
consagrado em nossa Constituição; todavia, não há como fazê-lo, se 
as partes interessadas não dispõem dos recursos necessários. 

Vários casais mais abastados se submetem a cirurgias de 
esterilização voluntária em clínicas particulares; os carentes, todavia, 
se vêem sem condições de fazê-lo. Por conseqüência, passam a ter 
grande prole, sem condições de sustentá-la. 

Sendo assim, somos de opinião que a responsabilidade de tais 
cirurgias deve caber ao SUS, desde que haja anuência expressa do 
cõnjuge, já que tal intervenção deve ser decisão do casal. 

Por esses motivos, conto com o apoio dos ilustres pares à 
aprovação deste projeto de lei. 

- 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° 1.366/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro 

Laranjeiras e Município- ACBLM -, com sede no Municipio de Betim. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária do Bairro Laranjeiras e Município - ACBLM -, com sede 
no Município de Betim. 

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 2001. 
lvair Nogueira 
Justificação: Trata-se de entidade civil, com personalidade jurídica 

própria, sem fins lucrativos, que não remunera os membros de sua 
diretoria nem distribui entre eles lucros, vantagens ou bonificações. 

Fundada em 12/9/96 como Conselho Comunitário de Segurança do 
Bairro Laranjeiras - CCSL -, teve sua denominação modificada para 
Associação Comunitária do Bairro Laranjeiras e Município- ACBLM -, 
em 19/12/2000. Tal mudança, todavia, ocorreu apenas no nome da 
entidade, e não, no seu fim, já que ela se encontra em pleno e regular 
funcionamento, desde sua fundação, prestando relevantes serviços 
filantrópicos à população do Bairro Laranjeiras, situado no Município 
de Betim. 

Respeitando, ainda, como comprova a documentação anexa, todos 
os requisitos da Lei n° 12.972, de 27/7/98, a referida entidade por 
certo contará com o apoio dos nobres pares desta Casa para ser 
agraciada com o título declaratório de utilidade pública. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.367/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE de Capim Branco, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais - APAE de Capim Branco, 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, de de 2001. 
Marcelo Gonçalves 
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Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Capim Branco, fundada em 9/4/97, é uma entidade beneficente sem 
fins lucrativos. 

Conforme consta em seu estatuto, a entidade está voltada para a 
promoção da pessoa portadora de deficiência e para a sua integração 
na sociedade. Por meio da criação de escolas especializadas, 
oferece-lhe tratamento, educação e, em particular, ensino 
profissionalizante, buscando conceder oportunidades de trabalho 
inéditas para ela. 

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de 
utilidade pública, título que se lhe pretende conceder por meio desta 
proposição. 

Em reconhecimento aos bons serviços prestados pela APAE ao 
povo de Capim Branco, contamos com o apoio dos nobres colegas 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, 
ele o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI W 1.368/2001 
Isenta do pagamento do IPVA e de multas os proprietários de 

veículos automotores furtados ou roubados. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam os proprietários de veículos automotores roubados ou 

furtados isentos do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores- IPVA. 

§ 1 o - A comprovação do roubo ou furto de veículo deverá ser feita 
mediante certidão expedida por autoridade policial competente. 

§ 2° - A isenção do pagamento estende-se às multas aplicadas aos 
veículos no âmbito de competência do Estado. 

Art. 2° - Para os fins do disposto nesta lei, o período de isenção 
compreende o intervalo entre a data do registro da ocorrência policial 
e a efetiva devolução do veículo ao proprietário. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Márcio Cunha 
Justificação: Freqüentes são as reclamações relativas a veículos 
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furtados ou roubados em todo o Estado de Minas Gerais. Vivemos 
com essa situação todos os dias. É completamente injusto o Estado 
cobrar o IPVA e as multas de proprietários de veículos roubados ou 
furtados, uma vez que o proprietário não mais detém a posse de seu 
veículo. Ademais, convém ressaltar que o Estado não deveria sequer 
expedir a cobrança desse imposto ao proprietário, por não ter exercido 
uma de suas principais responsabilidades, que é a de oferecer 
segurança aos cidadãos. O projeto em tela visa simplesmente 
minimizar o prejuízo dos cidadãos que se encontram em tal situação. 

Desde já, conto com o apoio de meus nobres pares para a 
aprovação do projeto de lei ora proposto nesta Casa. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.369/2001 
Declara de utilidade pública a Organização dos Amigos Solidários á 

Infância e à Saúde- OASIS -, com sede no Município de Uberaba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°. - Fica declarada de utilidade pública a Organização dos 

Amigos Solidários à Infância e à Saúde - OASIS -, com sede no 
Município de Uberaba. 

Art. 2°. -Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°. - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2001. 
Paulo Piau 
Justificação: A Organização dos Amigos Solidários à Infância e à 

Saúde - OASIS -, é uma entidade sem fins lucrativos, que presta 
apoio a crianças e adolescentes portadores de doenças como 
leucemia, anemia falciforme e outras. Nasceu do idealismo de um 
grupo de uberabenses, sensibilizados pelo problema vivido por 
crianças das regiões do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba e, 
mesmo, de Uberaba, submetidas a tratamentos no hemocentro local. 

Orientado pelo professor Hélio Morais de Souza e sua equipe, do 
Hospital -Escola da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, um 
conjunto de voluntários, otimistas e abnegados, realiza o atendimento 
social, psicológico e material aos acolhidos. 

A Casa de Apoio, instalada, provisoriamente, em Uberaba, onde os 
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pacientes, acompanhados das mães, são abrigados durante o 
tratamento, é, no momento, o principal objetivo da instituição. O 
núcleo é descontraido e não tem o perfil de um hospital; as mães 
participam de atividades de caráter psicológico, e os menores têm 
distrações e terapia ocupacional. Tudo é feito para que a doença 
tenha cura e o ânimo das pessoas esteja sempre em alta. 

Ajuda financeira tem sido dada aos indicados para a realização de 
transplante de medula óssea em outras cidades. Igualmente, muitas 
cestas básicas e outros auxílios têm sido fornecidos a fim de que as 
chances de cura dos pacientes seja a maior possível, tendo em vista 
que, durante o tratamento, a criança fica extremamente debilitada, e 
os cuidados com higiene e alimentação são fundamentais para 
diminuir a possibilidade de surgir infecções. 

Por ser essa uma entidade de elevado conceito na comunidade em 
que atua e por cumprir as exigências da Lei Estadual n° 12.972, de 
27/7/98, submetemos a proposição à apreciação dos nobres pares e 
esperamos a aprovação do projeto. 

- 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° 1.370/2001 
Dispõe sobre teste de HIV em exame de sangue e dà outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Ficam os hospitais, as clinicas, os centros de saúde e os 

laboratórios das redes pública e privada obrigados a realizar o teste 
anti HIV I e 11 em todas as pessoas que requererem exames de 
sangue. 

Parágrafo único - O teste a que se refere este artigo será realizado 
gratuitamente e compulsoriamente como exame complementar. 

Art. 2° - É vedada a realização do teste nas pessoas que 
previamente se manifestarem contrárias. 

Art. 3° - Nos casos de resultados positivos, o exame será repetido 
por duas vezes. 

Art. 4° - O resultado do teste é sigiloso, podendo ser revelado ao 
médico que solicitou o exame. 

Parágrafo único - Na ausência de um médico solicitante, o resultado 
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será informado ao examinado por psicólogo indicado pela instituição 
onde o exame for realizado, não sendo permitida cobrança por esse 
serviço. 

Art. 5° - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias 
contados da data de sua publicação. 

Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1° de fevereiro de 2001. 
Pedro Pinduca 
Justificação: A proposta que ora apresentamos tem por escopo a 

identificação dos portadores do vírus HIV, objetivando evitar a 
contaminação de outras pessoas. 

Atualmente existem diversas campanhas preventivas da AIDS. O 
poder público vem investindo em campanhas de esclarecimento, 
havendo boa aceitação por parte da população. De favorável, 
acontece ainda, o envolvimento de comunidades, escolas, ONGs e 
até empresas privadas. 

Devido ao fato da não-descoberta da cura definitiva para a AIDS, 
sem dúvida, a melhor arma contra tal enfermidade é a prevenção 
contra o vírus HIV. 

Ressalta-se que, mesmo com todas as campanhas de 
esclarecimento, o índice de pessoas infectadas é alarmante, 
aumentado a cada dia. Acreditamos que, se tal doença continuar 
alastrando-se, infelizmente, num futuro bem próximo a humanidade 
estará ameaçada. Urge, portanto, que medidas drásticas sejam 
adotadas, objetivando o controle e a possível erradicação dessa 
doença tão cruel, que dizima vidas a cada dia e, que está tão próxima 
de todos nós. 

Lembramos ainda, que na época em que não haviam descoberto as 
curas da lepra e da tuberculose, os doentes eram obrigados a viver 
isolados, sem contato com pessoas saudáveis. Embora repudiemos 
tal fato e consideremos inadmissível qualquer forma discriminatória, 
devemos reconhecer que, naquele momento, em que não havia outra 
alternativa para o controle das moléstias, tal medida foi de 
providencial eficiência. 

É de todos sabido que um portador do vírus HIV pode passar a 
doença adiante, sem previsão de quantas pessoas poderão ser 



contaminadas. Muitas pessoas podem vir a ser infectadas por 
portadores que, sequer, conhecem o fato de estarem doentes. 
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Posto isso, e por estarmos cientes de que, entre os portadores, 
computam-se apenas os casos já identificados, e de que a realidade 
numérica é muito superior á divulgada oficialmente, tomamos a 
iniciativa de apresentar esta proposição, com vistas a incluir o teste 
HIV em qualquer exame de sangue . 

Acreditamos que neste momento a prevenção é nossa melhor arma. 
Acreditamos que, se os portadores do vírus souberem de sua 
situação, a consciência deles evitará que disseminem a doença. 
Acreditamos ainda que para muitos desses portadores a informação 
em tempo hábil lhes permitirá tratamento precoce da doença, 
prolongando assim sua expectativa de vida. 

Ressaltamos também, que nossa proposta se reveste de 
constitucionalidade, haja vista que nossa Carta Magna, em seu art. 
24, I, XII, e art. 196, dá amparo legal ao Poder Legislativo Estadual 
para tratar dessa questão. Vejamos: 

"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: 

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde"; 
Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 

Para aqueles que forem contra a realização do exame, será 
reservado o direito de não serem examinados. Tomamos ainda, o 
cuidado de não expor o paciente, coibindo a divulgação do resultado, 
salvo, ao médico que o acompanha ou a ele próprio, mediante 
acompanhamento médico-psicológico. 

Acreditamos que, se vinculado o teste HIV I e 11 a todo exame de 
sangue, o esclarecimento será o antídoto contra a AIDS. 

Esperamos poder contar com o apoio de nossos ilustres pares à 
aprovação deste projeto de lei. 

- 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° 1.371/2001 
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Dispõe sobre a regulamentação de dispositivo da Constituição do 
Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O referendo ou o plebiscito sobre questões de competência 

do Estado, instituídos pela Emenda à Constituição no 46, de 27 de 
dezembro de 2000, serão realizados segundo normas e condições 
gerais estabelecidas por esta lei. 

Art. 2° - Para a realização de referendo ou plebiscito será 
apresentado requerimento assinado pelo Governador do Estado ou 
por um terço dos membros da Assembléia Legislativa ou de iniciativa 
popular, nos termos do art. 67 da Constituição do Estado. 

Parágrafo único - O requerimento de que trata o "caput" deste artigo 
será submetido ao Plenário da Assembléia e deverá ser aprovado 
pela maioria de seus membros. 

Art. 3° - Só poderão ocorrer, no máximo, dois referendos ou 
plebiscitos por ano. 

Parágrafo único - Por deliberação de dois terços dos membros do 
Colégio de Líderes da Assembléia, admitir-se-á a tramitação de mais 
um no ano. 

Art. 4° - A Mesa da Assembléia, em conjunto com o Tribunal 
Regional Eleitoral, tomará as providências necessárias para a 
efetivação do pleito. 

Art. 5o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições contrárias. 

Sala das Reuniões, 4 de janeiro de 2001. 
Rogério Correia 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

PROJETO DE LEI N° 1.372/2001 
Estrutura a Carreira do Pessoal da Educação e cria os cargos que 

compõem as classes que a constituem. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Capitulo I 
Disposições Preliminares 

Art. 1° - Estrutura a carreira dos servidores públicos que prestam 
serviços à Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais - a 

~------------------------------_J 
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Carreira do Pessoal da Educação -, institui o Plano de Carreira e 
cria os cargos de provimento efetivo que compõem as classes que 
constituem a Carreira do Pessoal da Educação. 

Art. 2° - Na estrutura da Carreira do Pessoal da Educação, 
observam-se os princípios: 

I - da valorização do profissional da Educação, que pressupõe: 
a) a unicidade do regime estatutário; 
b) a manutenção de um sistema permanente de formação 

continuada acessível a todo servidor, nos termos desta lei, com vistas 
ao seu aperfeiçoamento profissional e à sua ascensão na carreira; 

c) o estabelecimento de normas e critérios que privilegiam, para fins 
de promoção na carreira, o mérito funcional, a formação continuada e 
o esforço pessoal do servidor, preponderantemente sobre o seu 
tempo de serviço; 

d) a remuneração compatível com a complexidade das tarefas 
atribuídas ao servidor e o nível de responsabilidade dele exigida para 
desempenhar com eficiência as atribuições do cargo efetivo de que é 
ocupante; 

11 - da humanização do serviço público, que pressupõe, no caso 
específico da Secretaria de Estado da Educação, a garantia: 

a) da gestão democrática; 
b) do oferecimento de condições de trabalho adequadas para a 

participação do servidor em atividades coletivas; 
c) da observância do Plano de Desenvolvimento da Educação 

Pública Estadual e, nas escolas estaduais, dos respectivos projetos 
político-pedagógicos. 

Art. 3° - Para efeito desta lei, entende-se por: 
I - servidor público, ou servidor, a pessoa que oficialmente exerce 

cargo público ou função gratificada e que seja remunerado pelos 
cofres públicos; 

11 -cargo público, ou cargo, a mais simples, permanente e indivisível 
unidade de ocupação funcional, criada por lei, com denominação 
própria e atribuições definidas, destinada a ser ocupada por servidor 
público; 

111 -cargo público de provimento efetivo, ou cargo efetivo, o ocupado 
definitivamente por servidor aprovado em concurso público e nele 
legalmente investido; 
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IV - função gratificada, a de livre nomeação e exoneração, que 

se destina a ser exercida, exclusivamente, por servidor ocupante de 
cargo efetivo, a quem se atribui atividade de assessoramento, chefia 
ou direção, ou outra, para a qual ainda não tenha sido criado o cargo 
respectivo; 

V - classe, o conjunto de cargos efetivos de mesma denominação, 
para exercício dos quais se exige nível de escolaridade e de 
responsabilidade compatíveis com a sua natureza e com a 
complexidade das atribuições que lhes são próprias; 

VI - carreira, o conjunto de classes, com os respectivos cargos 
efetivos; 

VIl- plano de carreira, o conjunto dos princípios e das normas: 
a) que disciplinam a carreira; 
b) que relacionam as respectivas classes de cargos efetivos com os 

níveis de escolaridade e de remuneração dos servidores que os 
ocupam; 

c) que estabelecem critérios para promoções na carreira. 
Capítulo 11 

Da Carreira e do Plano de Carreira do Pessoal da Educação 
Seção I 

Das Classes e dos Cargos Efetivos 
Art. 4° - Constituem a Carreira do Pessoal da Educação as classes 

de cargos efetivos que se seguem, criados por esta lei: 
I - Professor da Educação Básica: 
a) da área 1 - PEB1, a ser ocupado por servidor que atue na 

educação infantil e nos anos iniciais, ou ciclos correspondentes, do 
ensino fundamental; 

b) da área 2 - PEB2, com denominação complementar, que indica o 
conteúdo lecionado, a ser ocupado por servidor que atuem nos anos 
finais, ou ciclos correspondentes, do ensino fundamental, e no ensino 
médio. 

11 - Pedagogo - PEDG -; 
111- Auxiliar da Educação- AXDE -; 
IV- Auxiliar de Multi meios Didáticos- AXMD -; 
V- Ajudante da Educação- AJDE -; 
VI - Fonoaudiólogo - FONO -; 
VIl- Terapeuta Ocupacional- TEOC -; 



VIII- Psicólogo- PSCG -; 
IX- Fisioterapeuta- FI SI -; 
X- Assistente Social- ASSO-; 
XI- Assistente da Educação Especial- ASEE -; 
XII- Programador de Informática Educacional- PIED -; 
XIII- Administrador Educacional- ADED -; 
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XIV - Especialista em Processamento de Dados Educacionais -
EPED -; 

XV- Auxiliar Educacional- AXED -; 
XVI -Auxiliar de Multi meios - AXMM -; 
XVII -Ajudante Educacional - AJED -; 
XVIII- Motorista- MOTO-. 
Art. 5° - Os cargos efetivos que compõem as classes que constituem 

a Carreira do Pessoal da Educação são lotados: 
I - em escola estadual que cuida da educação básica, em suas 

diversas modalidades, e em conservatório estadual de música, os dos 
incisos I a V; 

11 - em escola estadual que atende, exclusivamente, educandos 
portadores de necessidade especiais, os dos incisos VI a XI; 

111 - em órgão regional e no órgão central da Secretaria de Estado 
da Educação de Minas Gerais, o do inciso 11 e os dos incisos XII a 
XVII. 

Parágrafo único -A lotação de cargos em escola estadual indígena 
obedece a critérios próprios, previstos em regulamento, a fim de que 
sejam respeitadas e atendidas as necessidades e as peculiaridades 
de cada etnia. 

Art. 6° - São atribuições e atividades próprias dos servidores que 
ocupam os cargos efetivos que compõem as classes que constituem a 
Carreira do Pessoal da Educação as descritas no Anexo I desta lei. 

Art. 7° - Extinguem-se, com a vacância, respeitadas as normas de 
transição estabelecidas no Capítulo 111 desta lei, os cargos efetivos 
das classes que constituem os atuais quadros de pessoal da 
Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, bem como esses 
próprios quadros. 

Art. 8° - Além das funções próprias dos cargos que compõem as 
classes que constituem a Carreira do Pessoal da Educação, o servidor 
pode exercer: 



I - a função gratificada de Diretor de Órgão Regional da 
Secretaria de Estado da Educação; 

11- a função gratificada de Diretor de Escola Estadual; 
111- a função gratificada de Vice-Diretor de Escola Estadual; 
IV- a função de Coordenador Pedagógico, em Escola Estadual; 
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§ 1 •- As funções a que se referem os incisos I, li e 111 deste artigo: 
a) são gratificadas, na forma do art. 25 e do Anexo IV desta lei; 
b) Exigem dos··servidores que as exercem quarenta horas semanais 

de trabalho, com dedicação exclusiva; 
§ 2• - A função a que se refere o inciso IV exige do servidor que a 

exerce vinte e duas horas semanais de trabalho. 
Art. g• - A atribuição, a servidor da Carreira do Pessoal da 

Educação, das funções referidas no art. s• desta lei é feita: 
I -no caso das previstas nos incisos I, li e 111, da forma prevista em 

resolução do Secretário de Estado da Educação elaborada com a 
participação de representante dos trabalhadores da educação; 

11 - no caso da prevista no inciso IV, por escolha feita pelos 
servidores em exercício na escola, devendo essa escolha recair em 
servidor ocupante de cargo efetivo de Professor da Educação Básica. 

Seção 11 
Dos Níveis 

Art. 1 O - Os cargos efetivos que compõem as classes que 
constituem a Carreira do Pessoal da Educação são escalonados por 
níveis, designados: 

I - o mais simples, por X; 
li- os demais, em ordem crescente, pelos números romanos I, 11, 111 

e IV. 
Art. 11 - Os níveis dos cargos efetivos constituem as linhas de 

promoção vertical do servidor na Carreira do Pessoal da Educação e 
são· atribuídos a esses cargos, em cada classe, de acordo com a 
formação ou a titulação dos servidores que os ocupam, da forma 
prevista no Anexo li desta lei. 

Seção 111 
Dos Graus 

Art. 12 - Cada nível dos cargos efetivos que compõem as classes 
que constituem a Carreira do Pessoal da Educação tem quinze graus, 
designados por letras maiúsculas, de A a P, em ordem crescente. 
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Art. 13 - As séries dos graus a que o artigo anterior se refere 

constituem as linhas de promoção horizontal do servidor na Carreira 
do Pessoal da Educação. 

Seção IV 
Do Ingresso 

Art. 14 - O ingresso do servidor na Carreira do Pessoal da 
Educação se dá no momento de sua investidura em um dos cargos 
efetivos que compõem as classes relacionadas no art. 4 • desta lei. 

Art. 15 - A investidura em qualquer um dos cargos efetivos da 
Carreira do Pessoal da Educação depende de prévia aprovação em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, em que será 
exigido, no mínimo, do interessado: 

I -em cargo da classe de Professor de Educação Básica: 
a) da área 1, prova de que tem formação em nível de ensino 

superior, obtida em cursos de licenciatura de graduação plena; 
b) da área 2, prova de que tem formação em nível de ensino 

superior, obtida em curso de licenciatura, de graduação plena, no 
conteúdo adequado, ou formação em nível de ensino superior, obtida 
em outro curso, desde que relacionado com a área de conhecimento 
específica do currículo, cumulada com formação pedagógica 
complementar, obtida nos termos da legislação vigente; 

11 - em cargo da classe de pedagogo: 
a) prova de que tem formação em nível de ensino superior, obtida 

em curso de licenciatura em Pedagogia, de graduação plena, ou 
formação em nível de ensino superior, obtida em curso de licenciatura 
em outra área de conhecimento, cumulada com titulação em nível de 
pós-graduação, específica; 

b) prova de que tem experiência de, no mínimo, dois anos de 
docência na educação básica; 

111 - em cargo das classes de Auxiliar da Educação e de Auxiliar 
Educacional, prova de que tem formação em nível de ensino médio, 
obtida em curso que proporcione, além da formação geral, preparação 
para exercício de profissões técnicas; 

IV - em cargo das classes de Auxiliar de Multimeios Didáticos, 
Auxiliar de Multimeios, Especialistas em Processamento de Dados 
Educacionais e Assistente da Educação Especial, prova de que tem 
formação em nível de ensino médio; 
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V - em cargo das classes de Ajudante da Educação e Ajudante 

Educacional, prova de que tem formação em nível de ensino 
fundamental; 

VI - em cargo das classes de Fonoaudiólogo, Terapeuta 
Ocupacional, Psicólogo, Fisioterapeuta e Assistente Social; 

a) prova de que tem formação em nível de ensino superior, obtida 
em curso de graduação plena, específica; 

b) prova de que se encontra regularmente registrado no órgão de 
classe, quando tal registro for exigido por Lei; 

XII - em cargo da classe de Programador de Informática 
Educacional, prova de que tem formação em nível de ensino superior, 
obtida em curso específico, de graduação plena; 

XIII -em cargo da classe de Administrador Educacional, prova de 
que tem formação em nível de ensino superior, em qualquer curso de 
graduação plena; 

XIV- em cargo da classe de Motorista: 
a) prova de que tem formação em nível de ensino fundamental; 
b) prova de que é habilitado para conduzir veículos, na forma da 

legislação própria. 
Art. 16 - O concurso público a que se refere o artigo 15 visa a 

preencher cargos efetivos vagos das classes que constituem a 
Carreira do Pessoal da Educação. 

Parágrafo único -A investidura do aprovado no concurso público, no 
cargo efetivo a que concorreu, dá-se no nível e no grau iniciais desse 
cargo. 

Seção V 
Da Jornada de Trabalho 

Art. 17 -A jornada de trabalho dos cargos efetivos das classes: 
I - de Professor da Educação Básica das áreas 1 e 2 e Assistente da 

Educação Especial é de vinte e duas horas semanais, das quais: 
a) dezesseis se destinam à regência de turmas ou de aulas; 
b) seis se destinam ao desenvolvimento de atividades prevista no 

projeto político-pedagógico da escola; 
11 - de Pedagogo, Fonoaudiólogo, Terapeuta Educacional, 

Psicólogo, Fisioterapeuta e Assistente Social pode ser: 
a) parcial, de vinte e duas horas semanais; 
b) integral, de quarenta horas semanais, com dedicação exclusiva; 
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11 - de Auxiliar da Educação, Auxiliar de Multimeios Didáticos, 

Ajudante da Educação, Ajudante Educacional e Motorista é de trinta 
horas semanais; 

IV - de Programador de Informática Educacional, Administrador 
Educacional, Especialista em Processamento de Dados Educacionais, 
Auxiliar Educacional e Auxiliar de Multimeios é de quarenta horas 
semanais; 

Parágrafo único- Entre as atividades a que se refere à alínea "b" do 
inciso I deste artigo, o projeto político-pedagógico da escola deve 
prever as de planejamento, preparação e avaliação do trabalho 
didático-pedagogico, bem como as destinadas à articulação da escola 
com a sua comunidade e à capacitação profissional dos servidores. 

Art. 18- A jornada de trabalho das funções gratificadas de diretor de 
Órgão Regional da Secretaria de Estado da Educação, Diretor de 
Escola Estadual e Vice-Diretor de Escola Estadual é de quarenta 
horas semanais, como dedicação exclusiva. 

Art. 19- O servidor que exerce cargo de dedicação exclusiva não 
pode ocupar outro cargo, emprego ou função na área pública, seja na 
União, seja em outro Estado, território ou município, mesmo o 
licitamente acumulável. 

Seção VI 
Do Vencimento Básico dos Cargos Efetivos que Compõem as Classes 

da Carreira do Pessoal da Educação e da Remuneração dos 
Servidores que os Ocupam 

Art. 20 - A cada um dos cargos efetivos que compõem as classes 
que constituem a Carreira do Pessoal da Educação, corresponde um 
vencimento básico. 

Art. 21 - Vencimento básico de um cargo efetivo é a retribuição 
pecuniária mínima devida ao servidor pelo exercício desse cargo. 

Art. 22 - O vencimento básico do cargo efetivo: 
I- no nível e no grau iniciais é o fixado no Anexo 111; 
11- nos demais níveis e graus é esse valor, acrescido: 
a) de 5% (cinco por cento), se o servidor que o ocupa é promovido, 

por progressão vertical, do Nível X para o Nível I; 
b) de 10% (dez por cento), se o servidor que o ocupa é promovido, 

por progressão vertical, para o Nível li; 
c) de 30% (trinta por cento), se o servidor que o ocupa é promovido, 
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por progressão vertical, para o Nivellll; 

d) de 50% (cinqüenta por cento), se o servidor que o ocupa é 
promovido, por progressão vertical, para o Nível IV; 

e) de 8% (oito por cento), se o servidor que o ocupa é promovido, 
por progressão horizontal; 

Art. 23 -Além do vencimento básico, o servidor que ocupa qualquer 
um dos cargos efetivos que constituem as classes da Carreira do 
Pessoal da Educação faz jus à percepção das vantagens pecuniárias 
criadas por lei. 

Art. 24 - O vencimento básico do cargo efetivo que ocupa mais as 
vantagens pecuniárias a que se refere o art. 23 compõem a 
remuneração do servidor. 

Seção VIl 
Das Vantagens Pecuniárias 

Art. 25 - Constituem vantagens pecuniárias devidas ao servidor: 
I - gratificações, que incidem sobre o vencimento básico do cargo 

efetivo ocupado pelo servidor, observada a regra estabelecida pela 
norma contida no § 1 o deste artigo: 

a) de 100% (cem por cento), pelo exercício da função de Diretor de 
Órgão Regional da Secretaria de Estado da Educação - FG-DOR -; 

b) de 25% (vinte e cinco por cento), 50% (cinqüenta por cento), 75% 
(setenta e cinco por cento) ou 100% (cem por cento), conforme o 
número de turmas do estabelecimento, na forma do disposto no 
Anexo IV desta Lei, pelo exercício da função de Diretor de Escola 
Estadual ou de estabelecimento similar- FG-DE -, com quatro níveis; 

c) de 20% (vinte por cento), 40% (quarenta por cento), 60% 
(sessenta por cento) ou 80% (oitenta por cento), conforme o número 
de turmas do estabelecimento, na forma do disposto no Anexo IV 
desta lei, pelo exercício da função de Vice-Diretor de Escola Estadual 
ou de estabelecimento similar- FG-VD -, com quatro níveis; 

11 - gratificação de 20% (vinte por cento), calculada sobre o 
vencimento básico do cargo efetivo ocupado pelo servidor: 

a) pelo trabalho em escola que atende, exclusivamente, educandos 
portadores de necessidades especiais; 

b) pelo trabalho em escola localizada em zona rural; 
c) pelo trabalho em escola de difícil acesso ou provimento, 

classificada como tal por meio de resolução do Secretário de Estado 
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da Educação; 

d) pelo trabalho em local inóspito ou insalubre, definido como tal por 
meio de resolução do Secretário de Estado da Educação; 

e) pelo trabalho noturno, considerado como tal o realizado a partir 
das dezoito horas; 

§ 1" - No caso do inciso I deste artigo, considera-se vencimento 
básico do cargo efetivo ocupado pelo servidor o vencimento básico 
fixado para esse cargo com jornada de trabalho de quarenta horas 
semanais, independentemente da jornada que o servidor, de fato, 
cumpre. 

§ 2" - A gratificação devida pelo trabalho noturno pode ser paga 
proporcionalmente ás horas trabalhadas a partir das dezoito horas; 

§ 3" - As vantagens pecuniárias previstas neste artigo são devidas 
durante o tempo em que persistir a situação ou a condição que as 
justificam; 

§ 4"- As gratificações previstas deste artigo não são acumuláveis. 
Seção VIII 
Das Férias 

Art. 26 - O servidor ocupante de cargo efetivo das classes que 
constituem a Carreira do Pessoal da Educação tem férias anuais: 

I - de quarenta e cinco dias, o ocupante de cargo da classe de 
Professor de Educação Básica das áreas 1 e 2, quando no exercício 
da regência ou da função de coordenador pedagógico, e o ocupante 
de cargo das classes de Pedagogo e de Assistente da Educação 
Especial; 

11 -trinta dias, o ocupante de cargo da classe de Professor de 
Educação Básica das áreas 1 e 2, quando no exercício de outras 
atividades ou funções, e o ocupante de cargo das demais classes da 
carreira. 

Parágrafo único - As férias do servidor em exercício em escola 
estadual ou em estabelecimento similar são gozadas nos períodos de 
recessos e de férias escolares, de forma a atender às necessidades 
didáticas e administrativas dos estabelecimentos, de acordo com o 
que dispuser, a respeito, o respectivo calendário. 

Seção IX 
Da Formação Continuada 

Art. 27 - O sistema permanente de formação continuada a que se 
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refere à alínea "b" do inciso I do art. 2° desta lei compreende: 
I - atividades e cursos programados, realizados e desenvolvidos 

pela Secretaria de Estado da Educação; 
11 - cursos ministrados por instituições regularmente autorizadas 

para ministrá-los. 
§ 1 o - É garantido ao servidor ocupante de cargo efetivo da Carreira 

do Pessoal da Educação que atende aos requisitos previstos em 
resolução do Secretário de Estado da Educação o acesso aos cursos 
e às atividades de que trata este artigo. 

§ 2o - Para desenvolver atividade ou freqüentar curso dos previstos 
no inciso I deste artigo, o servidor deve enquadrar-se nas condições 
estabelecidas, para cada caso, em resolução do Secretário de Estado 
da Educação. 

§ 3° - Para freqüentar curso dos referidos no inciso 11 deste artigo, o 
servidor pode requerer ao Secretário de Estado da Educação, e dele 
obter, licença remunerada, por um período de até dois anos, 
prorrogável por mais um, desde que: 

a) seja estável no serviço público; 
b) atenda aos requisitos específicos para o caso, estabelecidos em 

resolução do Secretário de Estado da Educação; 
c) celebre compromisso formal com o Estado de Minas Gerais de 

que, depois de gozada a licença, retornará ao exercício de seu cargo 
e dele não se desligará, voluntariamente, pelo mesmo tempo da 
licença, no mínimo, sob pena de ter de repor aos cofres públicos o 
valor da remuneração que lhe foi paga durante o seu afastamento; 

d) não tenha obtido licença desse tipo, mesmo que para freqüentar 
outro curso, nos três últimos anos; 

Art. 28 - É de efetivo exerci cio, para todos os efeitos legais, o tempo 
da licença para freqüentar curso a que se refere o § 1 o do artigo 
anterior. 

Art. 29 - São prioritários os cursos, as atividades e os programas de 
treinamento que tenham por objetivo a habilitação de professores 
leigos. 

Seção XI 
Das Promoções 

Art. 30 - O servidor é promovido na Carreira do Pessoal da 
Educação: 
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I - por progressão vertical; 
11 - por progressão horizontal. 
Art. 31 - As modalidades de promoção referidas no artigo anterior 

são independentes uma da outra. 
Art. 32 - A promoção por progressão vertical é a que ocorre, a 

qualquer tempo, pela mudança do nível atual do cargo ocupado pelo 
servidor para o imediatamente superior, por força de sua formação ou 
titulação. 

Art. 33 -A promoção por progressão vertical depende de pedido do 
servidor formalizado em requerimento instruído com prova da 
formação ou da titulação própria do nível a que pretende ser elevado. 

Parágrafo único - A promoção a que se refere este artigo produz 
efeitos a partir da data do protocolo do requerimento nele 
mencionado. 

Art. 34 -Para efeito da promoção por progressão vertical, á titulação 
do servidor, se for o caso, deve ser comprovada por meio de 
certificado de pós-graduação "lato sensu" ou título de pós-graduação 
"stricto sensu" expedido por instituição regularmente autorizada para 
ministrar cursos ou desenvolver programas: 

I - voltados para a área da educação, para os ocupantes de cargos 
das classes de Professor de Educação Básica 1 e 2, e de Pedagogo; 

11 - voltados para área de atuação do servidor, para os ocupantes de 
cargos das demais classes. 

Art. 35 -A promoção por progressão horizontal é a que ocorre pela 
mudança do grau atual do nível em que o servidor estável no serviço 
público se encontra para o grau subseqüente, por força de seu tempo 
de serviço e de seu desempenho. 

Art. 36 - A promoção por progressão horizontal depende de pedido 
do servidor estável no serviço público, formalizado por requerimento 
instruído com prova: 

I -de que se encontra no efetivo exercício de seu cargo; 
11 - de que sua última promoção por progressão horizontal, se já 

obteve alguma, ocorreu há pelo menos dois anos; 
111- de que durante o tempo a que se refere o inciso li deste artigo: 
a) não esteve afastado do efetivo exercício de seu cargo por mais de 

dez dias, continuados ou não; 
b) não foi punido com pena de suspensão; 
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§ 1 o - Na hipótese da alínea "a" do inciso 111, não se computam os 
dias de afastamentos permitidos por Lei. 

§ 2o - a avaliação de desempenho a que se refere o inciso IV deste 
artigo: 

I - pressupõe a existência do sistema permanente de formação 
continuada a que se refere à alínea "b" do inciso I do art. 2° desta lei; 

11 -Visa ao aperfeiçoamento profissional do servidor; 
111- é processual, continua, formativa e diagnóstica; 
IV - obedece a critérios e parâmetros definidos em lei, que incluem 

a garantia, ao servidor a ela sujeito, do direito ao contraditório e à 
ampla defesa. 

§ 3o - A promoção a que se refere este artigo produz efeitos a partir 
da data do protocolo do requerimento nele mencionado. 

Capítulo 111 
Disposições Transitórias 

Art. 37 -O servidor que na data da publicação desta lei ocupa cargo 
efetivo dos atuais quadros de pessoal da Secretaria da Educação 
pode optar por ser enquadrado em cargo efetivo da Carreira do 
Pessoal da Educação, na forma do Anexo V desta lei. 

Art. 38- O servidor que na data da publicação desta lei ocupa cargo 
efetivo dos atuais quadros de pessoal da Secretaria de Estado da 
Educação com jornada de trabalho de trinta horas semanais e que faz 
a opção de enquadramento em cargo efetivo da Carreira do Pessoal 
da Educação, na forma do artigo anterior, pode optar, também, pela 
alteração de jornada para a de quarenta horas semanais, se for 
possível essa alteração. 

Art. 39 -O servidor que na data da publicação desta lei ocupa cargo 
efetivo de magistério dos atuais quadros de pessoal da Secretaria de 
Estado da Educação e está lotado no órgão central ou em órgão 
regional da Secretaria de Estado da Educação com amparo no art. 11 
da Lei no 9.346, de 5 de dezembro de 1986, pode optar: 

I - por seu enquadramento em cargo efetivo da Carreira do Pessoal 
da Educação, na forma do Anexo V desta lei, e pela assunção das 
funções próprias desse cargo, em escola estadual; 

11 - por permanecer na situação em que se encontra, regido pela 
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atual legislação de pessoal, até que se aposente. 

Art. 40- As opções a que se refere os arts. 37 a 39: 
I - devem ser manifestadas, formalmente, pelo interessado, no 

prazo de sessenta dias contados da data da publicação desta lei; 
11 -são irretratáveis, uma vez formalizadas. 
Art. 41 -o enquadramento feito por opção do servidor produz efeitos 

financeiros depois de decorridos sessenta dias contados da data da 
manifestação a que se refere o inciso I do artigo anterior. 

Art. 42 - em qualquer hipótese, se, em decorrência de 
enquadramento, o servidor tiver reduzido sua remuneração, a 
diferença ser-lhe-á paga a titulo de vantagem pessoal, que adere, 
para todos os efeitos, ao vencimento básico de seu novo cargo 
efetivo. 

Art. 43 - o fato de o servidor não optar pelo enquadramento em 
cargo efetivo da Carreira do Pessoal da Educação no prazo do art. 45 
cria presunção absoluta de que ele optou por permanecer na situação 
em que se encontra, regido pela atual legislação de pessoal. 

Art. 44 - Apenas para fins de remuneração, aplica-se ao ocupante 
de função pública estável no serviço público as regras deste capítulo. 

Art. 45 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 46 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de janeiro de 2001. 
Rogério Correia 

Anexo I 
Atribuições e Atividades Próprias dos Servidores que Ocupam os 

Cargos Efetivos Que Compõem as Classes Que Constituem a 
Carreira do Pessoal da Educação 

1 - Professor da Educação Básica: 
1.1 - exercer a docência na educação básica, responsabilizando-se 

pela regência de turmas ou de aulas; 
1.2 - participar do processo que envolve o planejamento, a 

construção, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico 
da escola; 

1.3- participar da elaboração do calendário escolar; 
1.4 - participar das atividades de articulação e integração da escola 

com as famílias dos educandos e com a comunidade escolar; 
1.5 - participar de cursos, atividades e programas de capacitação 
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profissional, quando convocado ou convidado; 

1.6 - outras, previstas no regulamento desta lei e no regimento 
escolar, que integra o projeto político-pedagógico da escola. 

2 - Pedagogo: 
2.1 - exercer atividades de apoio à docência na educação básica, 

especialmente como articulador das atividades de planejamento, 
construção, execução e avaliação do projeto político-pedagógico da 
escola; 

2.2 - coordenar a elaboração do calendário escolar; 
2.3 - coordenar o processo pedagógico no cotidiano da escola, 

como articulador das relações internas da escola, e das externas, 
entre a escola e as famílias dos educandos, a comunidade escolar, e 
instituições, como os Conselhos Tutelares; 

2.4 - coordenar as atividades do Conselho de Classe; 
2.5 - colaborar com os professores da escola e com as famílias dos 

educandos, no acompanhamento do desenvolvimento destes últimos; 
2.6 - coordenar, no âmbito da escola, cursos, atividades e 

programas de capacitação profissional, deles participando, também; 
2. 7 - realizar estudos e levantamentos, qualitativos e quantitativos, 

indispensáveis ao desenvolvimento do sistema educacional ou da 
escola; 

2.8 - compor, juntamente com o Diretor, os Vice-Diretores e os 
Coordenadores Pedagógicos da escola, o Conselho Pedagógico da 
Escola, com funções definidas em resolução do Secretário de Estado 
da Educação; 

2.9 - assegurar a regularidade do funcionamento da escola, em 
todos os seus aspectos; 

2.1 O - orientar a organização dos processos de criação, autorização 
de funcionamento, reconhecimento e registro de escolas, no âmbito 
de sua área de atuação; 

2.11 - responsabilizar-se pelo fluxo correto e regular de informações 
entre as escolas, os órgãos regionais e o órgão central da Secretaria 
de Estado da Educação; 

2.12 - outras, previstas no regulamento desta lei e no regimento 
escolar, que integra o projeto político-pedagógico da escola. 

3 -Auxiliar da Educação: 
3.1 - participar do processo que envolve o planejamento, a 
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3.2 - exercer, na escola, atividades de suporte administrativo-
pedagógico; 

3.3- responsabilizar-se pelo expediente das secretarias da escola; 
3.4 -organizar e manter atualizados os registros escolares, a fim de 

que seja assegurado o acompanhamento da vida escolar dos 
educandos; 

3.5 - organizar e manter atualizados os registros funcionais 
individuais dos servidores da escola; 

3.6 - organizar e manter atualizado o sistema de informações legais 
e regulamentares do interesse da escola e dos servidores que nela 
têm exercício; 

3. 7 - outras, previstas no regulamento desta lei e no regimento 
escolar, que integra o projeto político-pedagógico da escola. 

4 - Auxiliar de Multimeios Didáticos: 
4.1 - participar do processo que envolve o planejamento, a 

construção, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico 
da escola; 

4.2 - organizar e manter organizadas, em condições de ser 
utilizadas pelos interessados, a biblioteca e a videoteca da escola; 

4.3 - cuidar do material esportivo da escola; 
4.4 - cuidar do equipamento e do material de laboratório da escola; 
4.5 - responsabilizar-se pelos serviços da datilografia, digitação e 

reprografia na escola; 
4.6 - outras, previstas no regulamento desta lei e no regimento 

escolar, que integra o projeto político-pedagógico da escola. 
5 - Ajudante da Educação: 
5. 1 - participar do processo que envolve o planejamento, a 

construção, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico 
da escola; 

5.2 - executar trabalhos de limpeza, conservação e manutenção de 
locais, móveis e utensílios na escola; 

5.3 - cuidar da guarda e conservação dos alimentos recebidos ou 
adquiridos pela escola; 

5.4 -preparar e servir a merenda escolar; 
5.5 - outras, previstas no regulamento desta lei e no regimento 

i j 
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escolar, que integra o projeto político-pedagógico da escola. 
6 Fonoaudiólogo, Terapeuta Educacional, Psicólogo, 

Fisioterapeuta e Assistente social: 
6.1 - participar do processo que envolve o planejamento, a 

construção, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico 
da escola; 

6.2 - exercer sua profissão, no âmbito da escola, tendo em vista as 
necessidades dos educandos; 

6.3 - outras, específicas, previstas no regulamento desta lei e no 
regimento escolar, que integra o projeto político-pedagógico da 
escola. 

7 -Assistente da Educação Especial: 
7.1 - participar do processo que envolve o planejamento, a 

construção, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico 
da escola; 

7.2- cuidar do bem-estar e da integridade dos educandos da escola; 
7.3- realizar atividades lúdicas na escola; 
7.4 - supervisionar a manutenção do equipamento e do material 

pedagógico da escola; 
7.5 - outras, previstas no regulamento desta lei e no Regimento 

Escolar, que integra o projeto político-pedagógico da escola. 
8- Programador de Informática Educacional: 
8.1 - prestar assessoria técnica na concepção, preparação e 

produção do material didático e de divulgação institucional do órgão 
em que trabalha; 

8.2 - coletar, selecionar e organizar dados e informações 
educacionais; 

8.3 - acompanhar o desenvolvimento de ações relacionadas com os 
programas e projetos da Secretaria de Estado da Educação; 

8.4 - outras, previstas no regulamento desta lei e em normas 
internas do órgão em que trabalha. 
9- Administrador Educacional: 
9.1 -elaborar normas e instruções relacionadas com administração 

de pessoal, material, patrimônio, serviços gerais e organização e 
funcionamento das escolas e orientar sua aplicação; 

9.2 - elaborar instruções para execução do plano de trabalho anual 
do órgão em que trabalha e orientar essa execução; 



9.3 - coordenar, assessorar e avaliar os programas e projetos 
educacionais; 

9.4- analisar a adequação de planos curriculares; 
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9.5 - elaborar planos de contas, balancetes e balanços e executar 
outros serviços contábeis; 

9.6- analisar e avaliar prestações de contas; 
9.7 - outras, previstas no regulamento desta lei e em normas 

internas do órgão em que trabalha. 
1 O -Especialista em Processamento de Dados Educacionais: 
10.1 - processar a inclusão, a atualização e a exclusão de dados do 

sistema de informações do órgão em que trabalha; 
10.2- cuidar da consistência dos dados incluídos nesse sistema; 
10.3- prestar assessoria relacionada com a utilização e consulta de 

informações; 
10.4 - outras, previstas no regulamento desta lei e em normas 

internas do órgão em que trabalha. 
11 -Auxiliar Educacional: 
11.1 - cuidar da execução das atribuições e atividades próprias dos 

cargos de Programador de Informática Educacional, Administrador 
Educacional e Especialista em Processamento de Dados, sob a 
supervisão destes; 

11.2 - outras, previstas no regulamento desta lei e em normas do 
órgão em que trabalha. 

12 -Auxiliar de Multimeios: 
12.1 - as mesmas atribuições e atividades próprias do cargo efetivo 

de Auxiliar de Multimeios Didáticos, adaptadas e adequadas às 
demandas e necessidades do órgão em que o cargo é lotado; 

12.2 - outras, previstas no regulamento desta lei e em normas 
internas específicas. 

13 -Ajudante Educacional: 
13. 1 - as mesmas atribuições e atividades próprias do cargo efetivo 

de Ajudante da Educação, adaptadas e adequadas às demandas e 
necessidades do órgão em que o cargo é lotado; 

12. 2 - outras, previstas no regulamento desta lei e em normas 
internas específicas. 

14- Motorista: 
14.1 -conduzir veículo de passageiros ou de cargas; 
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14.2- cuidar na manutenção e da conservação do veículo; 
14.3- efetuar pequenos reparos mecânicos no veículo; 
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14.4 - outras, previstas no regulamento desta lei e em normas 
internas específicas. 

Anexo 11 
Níveis dos Cargos Efetivos que Compõem as Classes que Constituem 

a Carreira do Pessoal da Educação 
(art. 11) 

* A Tabela do Anexo 11 foi publicada na edição do "Diário do 
Legislativo" de 23.02.2001. 

LINHAS (CLASSES DE CARGOS) 
PEB1 - Professor da Educação Básica da área 1 
PEB2 - Professor da Educação Básica da área 2 
PEDG - Pedagogo 
AXDE -Auxiliar da Educação 
AXMD -Auxiliar de Multimeios Didáticos 
AJDE -Ajudante da Educação 
FONO - Fonoaudiólogo 
TEOC- Terapeuta Ocupacional 
PSCG - Psicólogo 
FISI - Fisioterapeuta 
ASSO - Assistente Social 
ASEE -Assistente da Educação Especial 
PIED- Programador de Informática Educacional 
ADED -Administrador Educacional 
EPED - Especialista em Processamento de Dados Educacionais 
AXED -Auxiliar Educacional 
AXMM -Auxiliar de Multimeios 
AJED -Ajudante Educacional 
MOTO - Motorista 
COLUNAS (FORMAÇÃO OU TITULAÇÃO DO SERVIDOR) 
EFI - Formação em nível de ensino fundamental incompleto. 
EF- Formação em nível de ensino fundamental. 
EM - Formação em nível de ensino médio. 
EMN- Formação em nível de ensino médio (curso normal). 
EMT- Formação em nível de ensino médio (curso que proporcione, 

além da formação geral, preparação para o exercício de profissões 
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técnicas). 

ES - Formação em nível de ensino médio (curso de graduação 
plena). 

ESL- Formação em nível de ensino médio (curso de licenciatura de 

I 
graduação plena). 

ESP- Formação em pedagogia, em nível de ensino superior (curso 
de licenciatura de graduação plena). 

PGLS- titulação em nível de pós-graduação "lato sensu". 
M -titulação em nível de mestrado. 
D -titulação em nível de doutorado. 

I 
Anexo 111 

Vencimento Básico do Cargo Efetivo, no Nível e no Grau Iniciais 

i 
(art. 22, I) 

Nível Jornada Venciment 
o Básico 

X 30 horas 400,00 
I 30 horas 440,00 
li 30 horas 750,00 

40 horas 1.000,00 
111 22 horas 550,00 

30 horas 690,00 
40 horas 920,00 

IV 22 horas 704,00 
40 horas 1.280,00 

Anexo IV 
Gratificações Devidas ao Servidor: 

Pelo Exercício da Função de Diretor de Escola Estadual ou de 
Estabelecimento Similar) 

(art. 25, I "b") 
i Número Função Gratificação 
I de turmas 

Até 10 FG-DE-1 25% 
De 11 a FG-DE-11 50% 
30 
De 31 a FG-DE-111 75% 
60 
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Pelo Exercício da Função de Vice-Diretor de Escola Estadual ou de 
Estabelecimento Similar 

(art 25, I "c") 
Número Função Gratificação 
de turmas 
Até 10 FG-VD-1 20% 
De 11 a FG- VD-11 40% 
30 
De 31 a FG-VD- 60% 
60 111 
Mais de FG-VD- 80% 
60 IV 

Enquadramento dos Servidores Que Ocupam Cargos Efetivos dos 
Atuais Quadros de 

Pessoal da Secretaria de Estado da Educação 
em Cargo Efetivo da Carreira do Pessoal da Educação 

(art. 34) 
* - A tabela do Enquadramento dos Servidores foi publicada na edição 
do "Diário do Legislativo" de 23.02.2001. 

Justificação: Ao apresentar projeto de lei que estrutura a carreira do 
pessoal da educação, estou, seguramente, atendendo a uma 
exigência funcional da própria Secretaria de Estado da Educação, que 
hoje necessita de pessoal altamente especializado para interpretar as 
leis e os decretos que tratam do assunto e que se vão sobrepondo. 
Estou também possibilitando o cumprimento das promessas do 
Governador do Estado, que solicitou a esta Casa, e foi por ela 
atendido, a delegação de elaborar leis destinadas a proceder à 
revisão da remuneração dos servidores públicos estaduais e à 
reestruturação de carreiras e de quadros de pessoal das 
administrações direta e indireta do Poder Executivo. O prazo a ele 
concedido terminou dia 31/12/2000. 

Atendo ainda a uma reivindicação histórica dos trabalhadores em 
educação, que, a partir do plano de carreira, passam a ter 



perspectivas de ascenção vertical e de avanços horizontais em sua 
vida profissional. 

122 

O plano de carreira que apresento é fruto do trabalho de uma 
comissão paritária formada por representantes da Secretaria de 
Estado de Educação do Sind-UTE. Tomei esta iniciativa buscando 
abrir os debates em torno do assunto, aperfeiçoar o projeto com 
emendas dos nobres colegas e ouvir os diversos segmentos da 
categoria. 

Cabe ressaltar também que a apresentação deste projeto de lei visa 
agilizar o trâmite nesta Casa, visto que o Governador do Estado, 
apesar de ter em mãos o resultado do estudo feito pela própria 
Secretaria em conjunto com o Sindicato, não o publicou no prazo 
estabelecido pela lei delegada. 

- 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° 1.373/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sete Lagoas o 

imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Sete Lagoas o imóvel localizado na Avenida Professor Maurilo 
Peixoto, nesse município, constituído de terreno com área de 
1.974,37m2 (mil novecentos e setenta e quatro vírgula trinta e sete 
metros quadrados), nos termos do registro lavrado à fls. 145 do livro 
2/ZGP, sob o n° de ordem 15.218, no Cartório do 1° Oficio de Registro 
de Imóveis da Comarca de Sete Lagoas. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo se destina à 
construção de escola fundamental municipal. 

Art. 2° - O imóvel a que se refere esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no parágrafo único do 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 fevereiro de 2001. 
Sávio Souza Cruz 
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Justificação: O imóvel objeto deste projeto de lei passou a 

integrar o patrimônio do Estado em setembro de 1992, quando a 
Prefeitura Municipal de Sete Lagoas fez sua doação, para que nele 
fosse construída uma escola estadual de ensino fundamental. No 
entanto, decorridos oito anos de sua doação, o terreno encontra-se 
ainda ocioso. 

A construção da escola pelo Estado torna-se hoje inviável, em 
virtude da política de municipalização do ensino, motivo pelo qual a 
Prefeitura Municipal de Sete Lagoas se dispõe a construir e manter, 
por seus próprios meios, a tão esperada escola. 

Concretizada a doação, pretende a municipalidade não apenas 
ampliar a oferta de vagas na rede pública, mas também oferecer um 
ensino de qualidade à comunidade. Essa iniciativa certamente irá 
legar aos jovens importante subsídio às suas atividades culturais e 
profissionais. 

Pela relevância do projeto, esperamos poder contar com o apoio de 
nossos ilustres pares a sua aprovação. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.374/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Curvelo 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 

Curvelo imóvel constituído pela área de 2.800m2 (dois mil e oitocentos 
metros quadrados), situado à R. Oscar Araújo, 530, nesse município, 
conforme documentação constante no processo n• 16-12, arquivado 
na Diretoria de Bens Imóveis e Serviços da Secretaria de Estado de 
Recursos Humanos e Administração. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo se destina ao 
funcionamento de escola fundamental municipal. 

Art. 2° - O imóvel a que se refere esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de dois anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no parágrafo único do 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 fevereiro de 2001. 
Sávio Souza Cruz 
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Justificação: O imóvel a que se refere este projeto de lei era sede da 
Escola Estadual Monsenhor Rolim, que foi municipalizada em 1998. 
Em 1999, foi firmado contrato de cessão de uso entre a 
municipalidade e o Estado de Minas Gerais, o qual , no parágrafo 
único da cláusula terceira, previa que o imóvel seria doado ao 
município e que as providências para essa doação seriam tomadas 
pelo Estado. 

No entanto, embora o ensino tenha sido municipalizado, o imóvel 
continua pertencendo ao Estado, razão pela qual a Prefeitura do 
município vem encontrando obstáculos para fazer a manutenção e 
promover melhorias no imóvel, que necessita de profundas reformas 
para seu adequado funcionamento. 

O presente projeto visa, portanto, providenciar a necessária 
autorização legal para que se efetive a já manifesta intenção do 
Estado de transmitir a propriedade do imóvel ao Município de Curvelo, 
colaborando assim para o desenvolvimento e expansão do ensino 
nessa cidade. 

Pelo exposto, esperamos poder contar com o apoio de nossos 
ilustres pares para a 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. 

REQUERIMENTOS 
N° 1.864/2001, do Deputado Di mas Rodrigues, solicitando seja 

formulado apelo ao Governador do Estado, pedindo o asfaltamento da 
rodovia que liga o Município de Águas Vermelhas à BR-251. 

N° 1.865/2001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado, pleiteando o asfaltamento 
da rodovia que liga o Município de Padre Carvalho à BR-251. 

N" 1.866/2001, do Deputado Di mas Rodrigues, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado, postulando o asfaltamento 
da rodovia que liga o Município de Fruta de Leite à BR-251. 

N° 1.867/2001, do Deputado Di mas Rodrigues, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado, pedindo o asfaltamento da 
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rodovia que liga o Município de Cachoeira do Pajeú à BR-251. 

o 
I 

N° 1.868/2001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado, pleiteando o asfaltamento 
da rodovia que liga o Município de Serranópolis de Minas à BR-122. 

N° 1.869/2001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado, postulando o asfaltamento 
da rodovia que liga o Município de Pai Pedro à BR-122. 

N° 1.870/2001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado, pedindo o asfaltamento da 
rodovia que liga o Município de Cristàlia à BR-251. (- Distribuídos à 
Comissão de Transporte.) 

N° 1.871/2001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando 
seja formulado apelo ao Secr,etário de Indústria, Comércio, pleiteando 
a instalação de agroindústrias nos Projetos Irrigados de Jaíba, 
Pirapora e Gorutuba. 

N° 1.872/2001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando 
seja formulado apelo ao Governador do Estado para que sejam 
implementadas as medidas previstas na Lei n° 13.662, de 17/7/2000, 
objetivando propiciar o reequilíbrio econômico dos colonos do Projeto 
Jaíba. (-Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.) 

N° 1.873/2001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando 
seja formulado apelo ao Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral 
do DER-MG, para ser viabilizada a execução das obras de 
recuperação das rodovias sul-mineiras. (-À Comissão de Transporte.) 

N° 1.87 4/2001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando 
seja formulado apelo ao Presidente da EPAMIG, pedindo seja 
implantada uma unidade de pesquisa desse órgão no Município de 
Ouro Fino. 

N° 1.875/2001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando 
seja formulado apelo ao Superintendente Estadual do Banco do Brasil, 
pedindo a dilatação do prazo de execução de ações judiciais 
incidentes nos casos de empréstimos relativos a custeio. (-
Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.) 

N° 1.876/2001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando 
seja formulado apelo ao Diretor-Geral do IEF e ao Comandante da 
Polícia Militar Florestal, pedindo informações sobre os critérios de 
aplicação de multas de natureza ambiental.(- À Mesa da Assembléia.) 

I( 
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N° 1.877/2001, da Comissão de Politica Agropecuária, solicitando 

seja formulado apelo ao Secretário de Agricultura, para que seja 
estudada a criação do Programa para Uso do Calcário, do Programa 
para Uso Correto do Gesso Agrícola e do Programa de Análises do 
Solo. 

N° 1.878/2001, da Comissão de Politica Agropecuária, solicitando 
seja formulado apelo ao Secretário Executivo do Banco da Terra, para 
que disponibilize mais recursos financeiros para o Programa Banco da 
Terra em Minas Gerais. 

N° 1.879/2001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando 
seja formulado apelo ao Presidente do Banco do Nordeste do Brasil, 
pedindo a instalação de uma agência desse órgão no Município de 
Almenara. (- Distribuídos á Comissão de Política Agropecuária.) 

N° 1.880/2001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando 
seja formulado apelo ao Secretário da Fazenda e ao Diretor-Geral do 
DER-MG para que se estude a mudança da balança rodoviária 
instalada na MG-290, no Município de Borda da Mata, para a divisa 
com o Estado de São Paulo. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

N° 1.881/2001, da Comissão de Politica Agropecuária, solicitando 
seja formulado apelo aos Ministros da Agricultura e da Fazenda e á 
bancada mineira na Câmara e no Senado, para se restringir a 
importação de leite e derivados. 

N° 1.882/2001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando 
seja formulado voto de congratulações com as empresas mineiras que 
se destacaram no Concurso de Café Gourmets Café do Brasil. (-
Distribuídos á Comissão de Política Agropecuária.) 

N° 1.883/2001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando 
seja formulado apelo ao Secretário da Fazenda, para que submeta ao 
CONFAZ proposta de redução do ICMS nas operações internas com 
cafés de qualidade. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Deputado Chico Rafael, solicitando seja realizado seminário 
sobre segurança alimentar no mês de junho próximo. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

- São, também, encaminhados á Mesa requerimentos dos 
Deputados Pastor George, Ronaldo Canabrava e Dimas Rodrigues e 
da Comissão de Política Agropecuária (2). 



127 
Proposições Não Recebidas 

- A Mesa deixa de receber, nos termos da Decisão Normativa da 
Presidência n° 8, a seguinte proposição: 

PROJETO DE LEI 
Cria no calendário oficial do Estado a Semana de Combate á 

Violência Doméstica contra a Criança e o Adolescente. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criada, no calendário oficial de eventos do Estado, a 

Semana de Combate à Violência Doméstica contra a Criança e o 
Adolescente, a ser comemorada na semana que contenha o dia 12 de 
outubro. 

Art. 2° - O Poder Executivo, por meio da Secretaria do Trabalho, da 
Assistência Social, da Criança e do Adolescente, em cooperação com 
a Secretaria da Educação, programará e promoverá eventos em todas 
as unidades escolares da rede estadual de ensino, em dependências 
administrativas e locais públicos, visando à conscientização sobre os 
atos de violência doméstica praticados contra crianças e 
adolescentes. 

Parágrafo único - As Secretarias citadas no "caput" deste artigo 
poderão firmar parcerias com entidades da sociedade civil e 
Prefeituras para o eficaz cumprimento desta lei. 

Art. 3° - Serão desenvolvidas aulas específicas sobre o tema, com a 
ajuda de pesquisas, vídeos, filmes, "slides", debates e seminários. 

Art. 4 o - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias a partir do inicio de sua vigência. 

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Márcio Cunha 
Justificação: Freqüentemente temos notícias de casos absurdos de 

violência praticada contra crianças e adolescentes em todo o mundo, 
e não somente nos países subdesenvolvidos. 

No Brasil, temos um índice elevado de crimes domésticos cometidos 
contra a criança e o adolescente. Estamos propondo este projeto de 
lei, que cria a Semana de Combate à Violência Doméstica contra a 
Criança e o Adolescente no Estado, visando conscientizar a 
população da importância de combatermos esse tipo de violência, que 



denigre a imagem de um pais que não zela por seu maior 
patrimônio: seu futuro. 
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Desde já, conto com o apoio de meus nobres pares para a 
aprovação deste projeto de lei. 

- A Presidência deixa de receber a proposição, nos termos da 
Decisão Normativa n° 8/2000. 

PROJETO DE LEI 
Estabelece medidas em favor da igualdade de direitos de cidadania. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art.1°- A discriminação em virtude de raça, sexo, religião, ideologia, 

idade ou orientação sexual é considerada, no âmbito do Estado de 
Minas Gerais, infração administrativa, passível de ser punida nos 
termos desta lei. 

Parágrafo único - Entende-se por discriminação: 
I - o constrangimento, a coação ou a violência; 
11 - a proibição de ingresso ou permanência; 
111 - o preterimento no exercicio de direitos, inclusive em relação ao 

exercício de ocupação profissional; 
IV- a cobrança extra para ingresso ou permanência. 
Art. 2°- Será punida a discriminação ocorrida no âmbito de: 
I - estabelecimento comercial, industrial ou de prestação de serviços; 
li- associação ou sociedade civil, com ou sem finalidade lucrativa; 
111 -órgão público. 
Art. 3° - Para os fins desta lei, o infrator será o estabelecimento, a 

associação ou a sociedade civil ou o órgão público no âmbito do qual 
ocorrer a discriminação, desde que esta tenha sido praticada pelo 
proprietário, dirigente ou empregado respectivo. 

Parágrafo único - No caso de a discriminação decorrer de ato de 
agente público, o infrator será o órgão público pelo qual ele estava 
atuando. 

Art. 4°- A punição cabível em razão de discriminação será: 
I - suspensão, pelo prazo de seis meses, de qualquer benefício 

outorgado pelo Estado, em caso de primeira reincidência; 
11 - cassação do benefício outorgado pelo Estado, em caso de 

segunda reincidência. 
§ 1° - Para os fins desta lei, entende-se por benefício qualquer 

concessão não obrigatória por lei outorgada pelo Estado, inclusive de 
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caráter tributário. 
§ 2° - A suspensão e a cassação de que trata este artigo serão 

complementadas pela proibição de se celebrar convênio, contrato ou 
acordo de qualquer natureza com o Estado pelo prazo em que durar a 
punição. 

§ 3° - A cassação de beneficio outorgado pelo Estado implica a 
proibição de nova concessão, ainda que de outra natureza, pelo prazo 
de cinco anos. 

Art. 5° - O Estado celebrará convênios com os municípios para a 
elaboração de leis que incluam a discriminação de que trata esta lei 
como ofensa às regras de posturas municipais, com penalidades de 
multa, suspensão ou cassação de alvará e perda de benefícios 
municipais. 

Parágrafo único - O município que efetivar a regra deste artigo terá 
direito a maior parcela no repasse do ICMS, nos termos de legislação 
própria. 

Art. 6° - Qualquer cidadão pode comunicar às autoridades as 
infrações a esta lei. 

Art. 7° - O Executivo deverá, no prazo de sessenta dias a contar da 
publicação desta lei, enviar projeto de lei alterando a legislação sobre 
a distribuição dos recursos do ICMS, para os fins do que dispõe o art. 
5°, parágrafo único. 

Art. 8° - O Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 
dias contados da data de sua publicação. 

Parágrafo único - O regulamento desta lei deverá indicar o valor 
mínimo da multa e o prazo mínimo da suspensão de alvará de que 
trata o art. 5°, "caput". 

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

Sala das Reuniões, 25 de janeiro de 2001. 
Amilcar Martins 
Justificação: A igualdade entre os cidadãos é um dos componentes 

básicos de qualquer comunidade que se pretenda democrática. Nesse 
contexto, nenhum tipo de discriminação pode ser aceito ou mesmo 
tolerado. Ao contrário, deve-se estabelecer condições para uma 
convivência pacífica entre todos os indivíduos, qualquer que seja sua 
raça, seu sexo, sua religião, sua ideologia, sua idade ou sua 

I 

~------------------------------_J 



130 
orientação sexual. Cabe ao poder público estabelecer as regras 
que estimulem esse convívio saudável e, ao mesmo tempo, coíbam as 
práticas que violentem esse direito das pessoas. O presente projeto 
visa colocar em destaque tema tão importante, promovendo, a um só 
tempo, esses dois objetivos. De fato, ele propõe medidas que 
incentivam a adoção de políticas em favor da igualdade no exercício 
dos direitos de cidadania e estabelece penalidades em caso de 
infração a essas medidas. Aprovado o projeto, estará instituído um 
mecanismo que tornará efetivo o princípio da igualdade entre as 
pessoas, colocando este como um elemento vivenciado no dia-a-dia 
dos mineiros, e não, apenas um valor abstrato inserido em um texto 
de lei. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado João Batista de Oliveira. 

PROJETO DE LEI 
Estabelece penalidades aos estabelecimentos que realizem atos 

discriminatórios em virtude da opção sexual dos usuários de seus 
serviços. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Poder Executivo penalizará, dentro de sua competência, 

os estabelecimentos comerciais e industriais e as entidades, 
representações, associações, sociedades civis ou de prestação de 
serviços que, por atos de seus proprietários ou prepostos, cometam 
atos discriminatórios em virtude da opção sexual dos usuários de seus 
serviços. 

Parágrafo único - Entende-se por ato discriminatório a adoção das 
seguintes medidas: 

I -que causem constragimento; 
11 - proibição de ingresso ou permanência; 
111 -preterição quando da ocupação ou imposição de pagamento de 

mais de uma unidade, nos casos de hotéis, motéis e similares; 
IV- atendimento diferenciado; 
V- cobrança extra para ingresso ou permanência. 
Art. 2• - Na hipótese de o infrator ser agente do poder público, o 

descumprimento do disposto nesta lei será apurado por meio de 
processo administrativo realizado pelo órgão competente, sem 
prejuízo das sanções civis ou penais cabíveis. 
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Parágrafo único - Sendo o infrator agente do poder público, 

estará sujeito ás seguintes sanções: 
I -suspensão; 
li -afastamento definitivo. 
Art. 3° - Aos estabelecimentos privados que incorrerem na infração 

serão aplicadas as seguintes sanções: 
I -inabilitação para o acesso a créditos públicos estaduais; 
11- multa no valor mínimo de 2.000 (duas mil) Ufirs; 
111 -suspensão temporária do funcionamento; 
IV- interdição. 
Art. 4" - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 

quarenta e cinco dias. 
Art. 5" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6" - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de janeiro de 2001. 
Elaine Matozinhos 
Justificação: É sabido que os homossexuais, sejam do sexo 

masculino ou feminino, são vítimas constantes de discriminação e 
abuso, não apenas no que se refere ao trato com as entidades 
privadas, mas também no que concerne às entidades públicas. 

Embora a Constituição Federal estabeleça vedação a praticamente 
todas as formas de discriminação, ressente-se o ordenamento 
estadual de instrumentos que autorizem o Estado a tomar as medidas 
e aplicar as penas necessárias para a coibição de tais tipos de ilícito. 

Assim, colocando-nos de forma contrária a qualquer tipo de 
discriminação ou preconceito, apresentamos este projeto de lei, que, 
uma vez tramitando e sendo aperfeiçoado nas comissões desta Casa, 
servirá para suprir a inaceitável lacuna hoje existente na legislação 
estadual. 

Comunicações 
- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações da Bancada 

do PSD e dos Deputados Djalma Diniz, Miguel Martini (3), Wanderley 
Ávila e Marco Régis. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Paulo. 
O Deputado João Paulo* - Sr. Presidente, colegas Deputados e 

Deputadas, cumprimento inicialmente a nova Mesa, a exemplo do que 
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fez ontem o Deputado Amilcar Martins, e desejo-lhe sorte. Acima 
de tudo, quero reiterar meu compromisso de emprestar a minha 
contribuição, mesmo que mínima, para que isso aconteça. 

Cumprimento ainda todos os colegas, em especial o Deputado Kemil 
Kumaira, que chega a este parlamento depois de ter cumprido aqui 
uma permanência longa e uma jornada de várias vitórias, 
confundindo-se com a história desta Casa. Certamente, também não 
se furtará a prestar sua contribuição, para que, somados, consigamos 
manter a Assembléia Legislativa na "pole posicion" das Assembléias 
do País, cada dia mais, distanciando-nos daquela que se coloca em 
segundo lugar. 

De forma especial, cumprimento o Deputado Pedro Pinduca, que 
chega a este parlamento para exercitar seu primeiro mandato. De 
forma inédita, na condição de Vereador, conseguiu vencer uma 
eleição de Vice-Prefeito e abrir espaço nesta Casa para assumir. Tem 
sido chamado de Deputado três em um - Deputado, Vereador e Vice-
Prefeito. Essa posição certamente não é gratuita, mas fruto de sua 
experiência, prestígio e atuação na progressista cidade de Betim e 
adjacências, o que vem se espalhando por outros quadrantes do 
Estado. 

Sr. Presidente, o que me traz a esta tribuna é o pedido de CPI que 
encaminhei à Mesa, para que possamos debater, com profundidade, 
as relações relativas ao Código de Trânsito Brasileiro. Quando esse 
Código foi votado pelo Congresso Nacional e encaminhado ao 
Presidente da República para receber a sanção, tive o cuidado de, 
enquanto Vereador à Câmara Municipal de Belo Horizonte, 
encaminhar um pedido a S. Exa. o Presidente da República para que, 
através de medida provisória, se contrapusesse a algumas posições 
infelizes que o Código trazia e que, infelizmente, ainda insiste em 
estampar. Refiro-me, por exemplo, à perda de pontos na carteira de 
motorista. Preocupo-me com o motorista profissional, ou seja, com 
aquele que está empregado em uma transportadora ou em uma 
empresa de ônibus que, por uma infelicidade, injustamente ou não, 
venha a perder os seus 20 pontos na carteira, tornando-se 
impossibilitado de continuar produzindo o seu trabalho. Esse 
trabalhador será demitido, não raramente, por justa causa. Qual será 
o destino desse motorista, que ficará sem poder exercitar a sua 
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profissão durante um longo tempo, podendo inclusive não 
recuperá-la mais? Como essa pessoa irá viver? Esse Código traz 
essa imperfeição. Ele "pagou um mico" quando criou a multa para o 
pedestre, como se houvesse calçadas em todos os grandes centros e 
não fosse obrigado a caminhar pelas ruas, disputando espaço com 
ônibus, automóveis e caminhões. Além disso, esse pedestre tornou-se 
passível de receber multa. A mente que elaborou esse artigo 
certamente não conhece bem este País. Disse ao Presidente da 
República que esse dispositivo não poderia prevalecer, pois é uma 
letra morta no Código, sendo assim, tinha de ser ratificado. O 
Presidente, quando sancionou o Código, disse: "Essa lei entra em 
vigor 120 dias após a sua publicação". O que entrou em vigor foi 
apenas o capítulo das multas de fato ou aqueles compromissos 
notadamente dos entes públicos para com a sociedade? Isso não 
percebo. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) -A sua exposição foi muito 
feliz. Sou um eterno admirador do seu trabalho. No ano passado, 
apresentamos um filme gravado na BR-040, da ação um tanto 
desumana do DNER, com radares escondidos no meio do mato, 
pegando motoristas de ônibus, de caminhões e de carros de passeio 
que trafegavam a uma velocidade de 80km/h. Por meio de uma ação, 
juntamente com V. Exa., conseguimos derrubar as multas até a 
velocidade de 11 Okm/h. 

Como se isso não bastasse, continuam eles com os mesmos 
radares nas BRs-040 e 267. Daqui a Juiz de Fora, existem 18 radares, 
9 de cada lado, escondidos no meio do mato, multando os carros com 
velocidade acima de 110Km/h. Os radares são educativos e não 
punitivos. E o art. 252, em seu § 6°, diz que aparelho sonoro de 
telefone celular é proibido. O fone de ouvido, usado quando se está 
dirigindo, segundo eles, tira a atenção do motorista. E ficamos a 
pensar se um fone de ouvido, para receber uma chamada de 
emergência, tira mais a atenção do que um rádio ligado. Logo será 
proibido o rádio e o ar-condicionado. Trata-se de um absurdo e de um 
assalto ao bolso do cidadão. 

O Deputado João Paulo* - Nobre Deputado Alberto Bejani, se o 
Código traz alguns tropeços e equívocos, a sua execução é muito 
pior. O motorista recebe uma boleta para ser paga no Banco, ou seja, 
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a multa que lhe foi atribuída, o que não está correto. Deveria haver 
um comunicado de que, no órgão de trânsito, existe uma acusação 
contra o cidadão, para que este dela possa se defender. Estamos sob 
o império da Constituição Federal e não podemos receber uma 
sentença condenatória, pelo correio. Somos condenados sem ter o 
direito de defesa. Defendo essa tese, que não é nova nem apenas 
minha, já que muitas cabeças, laureadas de notório saber jurídico, 
defendem a mesma posição. Queremos discutir o assunto na CP\, 
pois nada pode vigorar ao arrepio da Constituição. 

Outra questão importante que vem escrita, em letras garrafais, no 
Código, é o direito de o cidadão receber advertência, por escrito, caso 
tenha cometido transgressão às leis de trânsito. Nunca vi ninguém 
dizer da existência de uma advertência, por escrito, dada a um 
motorista que transgrediu as leis de trânsito. Vamos obedecer o que 
se encontra no Código de Trânsito, enviando aos motoristas as 
advertências cabíveis. 

Queremos, também, saber como estão sendo empregados os 
volumosos recursos, fruto dessas autuações. A lei manda empregá-
los em campanhas educativas, em sinalização, em fiscalização. É um 
grande equívoco desse Código entregar esses recursos às 
Prefeituras, em sua grande maioria sem a devida estruturação para 
fazer esse tipo de fiscalização. Os recursos originários das multas não 
têm sido aplicados nessa destinação. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Parabenizando o nobre 
Deputado pela colocação, digo que multa é um instrumento educativo. 
Quem multa deve cumprir com a sua responsabilidade, e não sei que 
moral têm os Governos Federal e Estadual, com a má situação das 
estradas, para cobrar uma multa, embora seja legítima. 

Na semana passada, recebi uma propaganda da BH Multa Service 
cujos termos eram os seguintes: "Você foi multado? Não faça recursos 
de multas se não souber. Não perca tempo nem dinheiro, procure 
essa empresa especializada". 

Hoje, a indústria da multa já está implantada não apenas na 
arrecadação do dinheiro, mas firmas de assessoramento estão 
colocando a serviço do coitado do cidadão, que já anda massacrado 
pela burocracia estatal, pelas taxas e pelas multas, inclusive existe o 
chamado Plano Plus Anti-Multa. A situação neste País está chegando 
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num ponto em que o cidadão já não está prestando para mais 
nada ... É massacre em cima de massacre. 

Temos que rechaçar esse espírito da multa que está impregnado em 
todos os segmentos: seja ambiental, fiscal, e, evidentemente, no 
trânsito, que é uma multa pela arrecadação. Multa só faz sentido 
quando é educativa. Multa para ampliar os cofres de qualquer 
Governo não faz sentido. E, lamentavelmente, no Brasil, nas 
instâncias municipal, estadual e federal, estamos vendo esse 
massacre ao cidadão brasileiro. 

Quero parabenizá-lo por essa colocação. Vamos fazer aqui uma 
reação e um movimento em defesa do cidadão. 

O Deputado João Paulo* - É a indústria da defesa, que é fruto da 
indústria da multa. É uma indústria originária da outra. 

Queremos saber, inclusive, se o poder de polícia conferido aos 
entes públicos pelas leis do Pais pode ser privatizado por contrato. 

O Deputado Alberto Bejani constatou e também estive no Rio de 
Janeiro, parando nos radares, conversando com os seus operadores. 
São civis, diferentemente de tempos atrás, antes da vigência do 
Código, quando estavam às margens da rodovia as Polícias 
Rodoviárias Federal e a Estadual. 

Como cidadão tenho o direito de saber e informar à população deste 
Estado se o poder de polícia é passível de privatização, por contrato, 
com as empresas particulares. Acho que não. Vamos fazer essa 
discussão no seio da CPI, que deverá produzir respostas à sociedade, 
que está abafada, angustiada, deprimida, revoltada. As pessoas estão 
colocando fogo em radares e brigando com os fiscais de trânsito, 
porque o povo não agüenta mais pagar IPTU caro, IPVA caro, e agora 
vem essa indústria das multas a céu aberto, escorchando, 
penalizando de maneira draconiana o brasileiro, sem dar-lhe o direito 
de defesa como a Constituição manda e ordena. 

É preciso que esta Casa se pronuncie sobre isso. É a oportunidade 
conferida a todos nós. Gostaria de formular um grande apelo aos 
colegas - que me permitissem presidir essa CPI. Tenho muitos dados 
e elementos, porque participei de grandes campanhas, nunca tive 
uma multa de trânsito e nunca bati o meu carro, dirigindo há mais de 
25 anos. 

Gostaria que esse Plenário e a Mesa me dessem essa oportunidade 

------------·---
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- presidir essa CPI. Muito mais terei para falar. O povo precisa 
saber o que de fato tem que ser observado. O código não pode valer 
apenas contra os motoristas, de maneira ditatorial. Precisamos 
resgatar a Constituição Cidadã, chamada como tal pelo Deputado 
Ulisses Guimarães. Estamos todos sob o império dela e fora dela 
nada pode prevalecer. Muito obrigado a todos. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

imprensa, galerias, pretendia nesta tarde fazer um discurso cordial, 
agradecendo aos nobres pares, especialmente os companheiros do 
PSDB, a confiança em mim depositada para assumir a Liderança do 
partido. 

Teria alguma coisa a dizer sobre isso, mas vou deixar para outra 
oportunidade; por hora, quero apenas agradecer aos colegas a 
indicação, em um gesto de confiança. 

Não vou falar mais sobre isso neste momento porque tenho graves 
denúncias sobre a manipulação de um processo na contratação de 
obras, pela Prefeitura de Belo Horizonte, referentes à lagoa da 
Pampulha. Assim, neste pronunciamento, pretendo mostrar a forma 
como foi manipulada essa licitação, os absurdos cometidos, os 
casuísmos praticados, enfim, a forma tendenciosa como foi conduzido 
o processo. Verão que se faz necessária uma investigação mais 
apurada, e, tão logo terminarmos o nosso pronunciamento, 
entregaremos ao Ministério Público todas as denúncias que nos 
chegaram às mãos e cuja procedência verificamos, para que tome as 
medidas cabíveis. Vamos encaminhá-las ao Vereador Léo Burguês, 
da Câmara Municipal de Belo Horizonte, para que mobilize aquela 
Casa para a instalação de uma CPI destinada a investigar essa 
questão. E, como são recursos federais, recursos da União, indicados 
pela bancada de Minas Gerais, também vamos encaminhá-las aos 
líderes partidários da Câmara Federal e, de modo especial, aos 
Deputados do PSDB no Congresso Nacional, a fim de que também 
apurem esses absurdos cometidos. 

Recebemos a denúncia no mês de novembro e, depois de 
avaliarmos os dados que nos foram fornecidos, fizemos publicar no 
"Correio Brasiliense" do dia 8 de novembro, por meio de mensagem 
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cifrada, o resultado que seria conhecido no dia 21 de dezembro. 
Também publicamos no jornal "O Tempo", de Betim, um anúncio 
dizendo das cartas marcadas do resultado. E, como não poderia 
deixar de ser, o resultado foi absolutamente igual ao que previmos. 

Agora vejam os casuísmos e pensem se isso pode ter acontecido 
por coincidência, por acaso. Em primeiro lugar, o processo foi 
contratado no dia 30 de agosto, e o prazo para a entrega das 
propostas foi marcado para o dia 3/10/2000, exatamente o dia da 
apuração das eleições em todo o País e, é claro, aqui em Belo 
Horizonte. É lógico que as atenções estariam todas voltadas para as 
eleições municipais, mas, por acaso, foi exatamente nesse dia a 
entrega da proposta. 

Poderiam insistir em dizer que isso aconteceu por acaso, mas vou 
mostrar os outros fatos que aconteceram "por acaso". A exigência da 
SUDECAP, da Prefeitura de Belo Horizonte, era que todos os 
interessados na realização da obra teriam de fazer a visita até o dia 29 
de setembro e o depósito da caução até o dia 28 de setembro. Por 
acaso, para dar tempo de, entre o dia 29 e o dia 3, saber quais 
empresas teriam de ser contactadas, para que se acertassem as 
coisas. O que acho estranho em tudo isso é que há muito tempo o 
Sindicato da Construção Pesada - SICEPOTE - está sem obras no 
Estado - aliás, desde que entrou esse desgoverno em Minas Gerais já 
não há obra -, e todos aceitaram pacificamente: ninguém questiona, 
contesta nem reclama. 

Agora vamos ver quais são os grandes casuísmos. Vamos ver se foi 
tudo por acaso, como querem que acreditemos. Em todo o Brasil, 
quando se contrata uma obra de grande vulto, é prática comum que 
se admita a formação de consórcios. 

A obra refere-se à canalização dos córregos de Engenho Nogueira e 
Jaraguá, á canalização do ribeirão Pampulha, à dragagem da lagoa 
da Pampulha, ao novo vertedouro da barragem da Pampulha, à 
urbanização e ao paisagismo da lagoa da Pampulha, a consultoria e 
projetos. O mais lógico é que a empresa pode ser especializada em 
algumas áreas, mas não em todas. No entanto, a obra não pode ser 
sublocada. Isso somente pode acontecer se a SUDECAP concordar. 
Não é difícil fazer a ligação com aquele que iria ganhar com a 
SUDECAP, a fim de saber quem pode sublocar ou não. 

o 
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Existem outros casuísmos extremamente interessantes. Por 

exemplo, as exigências técnicas para a habilitação. Aí, todos os 
editais da SUDECAP, inclusive esse, estabelecem que a média do 
total de pontos seria 1 O, ou seja, 100%. Segundo o edital, a nota 
satisfatória seria maior ou igual a 5. No entanto, diante das exigências 
feitas para que esse 5 seja atingido, somente aqueles que 
conseguirem 8,12 seriam habilitados. Assim, quando pedem o índice 
de liquidez corrente, estabelecendo que tem de ser menor ou igual a 
2%, que o índice de endividamento deve ser menor ou igual a 25% e o 
índice de liquidez geral deve ser de 2 ou 3 pontos, equivale dizer que 
se alguém cumprir tais exigências atinge a marca, pelas pontuações 
feitas, de 8, 12, eliminando, assim, grande quantidade de 
concorrentes. Somente quem tiver quase 100%, isto é, 8, 12, estará 
habilitado. Segundo o próprio processo de licitação, para atingir 5 
pontos, a empresa deveria ter, no índice de endividamento, até 67%. 
Mas exigiram que fosse somente 25%. Estabeleceram que o índice de 
liquidez deveria ser maior ou igual a 2. Mas poderia ser 1, 1. O índice 
de liquidez geral, ao invés de 3, poderia ser 1 ,3. Por acaso, essas 
exigências eliminavam muita gente. O edital diz que aceita, mas só 
pode quem atingir 8, 12. Certamente, não são todas que conseguem 
atingir esse índice. 

Existem outros aspectos interessantes. Para a dragagem da lagoa 
da Pampulha, estabeleceram que somente uma empresa no Brasil 
tinha condições de realizar tal obra, pois o processo deveria ser a 
dragagem por aspiração. Somente a vencedora, que por acaso 
trabalha com mineração, tinha esse índice técnico de qualificação. Aí 
duas empresas, a Camargo e a Arte Engenharia, reclamaram, 
ameaçando entrar na justiça. Eles, então, negociaram, para que nada 
fosse dito. Ninguém disse nada. No entanto, sabemos que o melhor 
processo não é o de aspiração. 

São muitos os casuísmos encontrados. O art. 23, § 1°, da Lei 
Federal n° 8.666, que é a Lei de Licitações, estabelece que, em caso 
de uma obra muito grande, a realização deve ser distribuída entre 
várias empresas. Às vezes, uma empresa não tem condições de 
oferecer melhor qualidade e melhor serviço para tudo. Em certas 
áreas, como no florestamento, poderia oferecer muito mais barato. 

Talvez uma empresa não pudesse participar e oferecer melhores 
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condições e até com mais garantia para fazer tudo, mas poderia 
fazer para canalização do córrego. E a Lei n° 8.666 diz isso 
claramente no seu art. 23, § 1°. E o que eles fizeram? O oposto. 
Juntaram tudo para dar para uma única empresa, a empresa que já 
estava acertada. Por acaso essas coisas aconteceram. 

Esses casuísmos todos nos dão a segurança de que, 
verdadeiramente, houve manipulação para que uma única empresa 
pudesse ser vencedora nesse processo. A emenda da bancada foi de 
R$12.360.000,00 para este ano. E ai entra um detalhe casuístico 
também, mas extremamente interessante: todos os órgãos, quando 
vão fazer um processo de licitação, têm que fazer um orçamento, 
porque eles precisam saber qual é o montante com o qual vão 
trabalhar. E provavelmente, na prática, eles põem um pouquinho 
acima, para que haja segurança de que aquela empresa, contratando 
com aquele valor chamado teto, tenha condições de executar. 

Agora vejam os senhores, o teto que eles não consideraram, mas 
que fizeram porque a lei obriga, ficaria, para a lagoa da Pampulha, em 
R$68.292.000,00. Sabem por quanto a empresa ganhou? 
R$74.500.000,00; 9,24% acima do teto estabelecido pela própria 
Prefeitura. E fico pensando que o Prefeito falou demais em 
devastação social na campanha. Prefeito, isso não é devastação 
social, imoral, irresponsável. Queremos que isso seja provado, e o 
Ministério Público vai agir com rigor, como sempre tem feito. A 
Câmara Municipal não poderá ficar ausente desse processo. São 
muitas as coincidências, são muitas as manipulações. Por exemplo, 
pintaram um absurdo de dificuldade, como é o caso dessa dragagem 
por aspiração. O preço dela equivale a 43,3%. É claro que ai as 
empresas se assustam. Na linguagem corrente, costumam chamar 
isso de rastro de onça. Assustar para que várias sejam eliminadas. 

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero concluir dizendo que 
vamos estar aqui na tribuna, vamos estar entrincheirados e vamos 
exigir que essa Prefeitura de Belo Horizonte não apenas venha dizer 
que é honesta, mas que prove que é honesta; que sua gestão tenha 
transparência, seriedade, economia, publicidade, respeito ao dinheiro 
do cidadão belo-horizontino. Não vamos aceitar discursos fáceis. 
Provem que isso não é verdadeiro. Existem mais coisas, mas elas 
virão com o tempo. Muito obrigado. 



140 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha. 
O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Sr. Secretário, Srs. 

Deputados, ilustres visitantes, imprensa, gostaria de dizer da minha 
alegria e, tenho a certeza, a de todos nós, de voltarmos à Casa, após 
merecido recesso. Sem dúvida a Casa està imbuída dos principies 
que a norteiam, a dignificam e até justificam. Estamos ao lado do 
povo, junto de suas reivindicações. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) -Obrigado, Deputado Márcio 
Cunha. São tantas as questões que tinhamos a falar, que esqueci de 
dizer o fundamental. A empresa que ganhou a licitação é a Andrade 
Gutierrez. O anúncio foi feito mostrando que seria essa a empresa 
que ganharia a licitação. E, por acaso também, essa empresa faz 
parte do consórcio da TELEMAR, a mesma que recebeu o perdão da 
divida do Prefeito de Belo Horizonte. É por acaso que essas coisas 
estão acontecendo! 

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, repetindo, dizia da 
alegria de retornarmos à Casa e, sem dúvida, são muitos os assuntos 
que gostaríamos de debater com os Deputados. Em primeiro lugar, 
gostaria de informar aos Deputados que, ontem, estive na cidade de 
São Paulo, em uma reunião da UNALE, a entidade que congrega os 
Deputados Estaduais do Brasil. Aliás, por curiosidade, para alguns, 
quero dizer que somos 1.059, no Brasil. Os Deputados Federais estão 
semanalmente reunidos, em Brasília, sendo um dos objetivos da 
entidade fazer com que troquemos experiências e possamos discutir 
os assuntos que hoje dizem respeito a todos nós e a todo o território 
nacional, como a reforma tributária e outros. 

Nesse sentido, representando a Assembléia de Minas, numa das 
diretorias da UNALE, lá estava em nome de todos vocês. Estivemos 
com o Presidente Macrisa, Presidente da Assembléia Legislativa de 
São Paulo, a quem, na oportunidade, prestamos uma homenagem. 
Hoje se encontra na ONU apresentando um projeto que tem para a 
cidade de São Paulo. Na ocasião, aprovamos as contas da atual 
Diretoria através do Conselho Fiscal. Além disso, estamos 
combinando o encontro anual deste ano, na cidade do Rio de Janeiro, 
entre os dias 24 e 26 de maio. Posteriormente enviarei toda a 
programação. 

Em segundo lugar, gostaria de dizer, com muita alegria, que a minha 
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terra natal, Cachoeira da Prata, recebe os sinais da TV Assembléia 
desde o final do ano passado. Pretendemos, juntamente com a atual 
Mesa, inaugurar, em Cachoeira da Prata, esse importante veículo de 
comunicação, que já pode ser visto pelos meus conterrâneos, pelos 
cachoeirenses. 

Aliás, amanhã, por volta das 9 horas, lá estarei, reunido com o 
Prefeito, com todos os Vereadores e alguns companheiros do partido 
e até de outros partidos de nossa coligação, para ver uma série de 
questões da minha cidade. 

Farei uma visita à Escola Profa. Maria Amália; os recursos para a 
reforma foram conseguidos por nós. Essa foi a minha escola, e a 
Profa. Maria Amália, minha primeira professora. Portanto, é motivo de 
muita alegria Cachoeira da Prata receber os sinais da nossa 
importante TV Assembléia. 

Além disso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de lembrar-lhes 
que, nos próximos dias, debateremos os vetos do Governador 
relativos ao projeto orçamentário do Estado. Na oportunidade, quero 
chamar a atenção para isso. Farei isso na reunião do Colégio de 
Líderes, já conversei um pouco numa das reuniões da bancada do 
meu partido e, na medida do possível, vou conversar com os 
Deputados, quer na reunião do Colégio de Líderes, quer numa 
oportunidade como essa. 

Em primeiro lugar, lembro que o orçamento para o ano de 2000, que 
foi planejado em 1999 para o exercício 2000, foi circunscrito a uma 
situação que, sabíamos, era extremamente peculiar. O Governo do 
Estado tinha declarado a moratória, e, naquela oportunidade, o 
Governador Itamar Franco falava no orçamento real, a previsão das 
receitas consubstanciadas em uma despesa que estivesse compatível 
com a realidade. Foi sobre isso que nos debruçamos. Como 
Presidente da Comissão e relator do orçamento para o ano 2000, 
fizemos, naquela oportunidade, o que foi possível. O Governo aqui 
esteve o tempo todo, sugerindo, apontando caminhos, e não tivemos 
maiores problemas. 

Para o orçamento de 2000, exercício de 2001, tivemos um cenário 
extremamente conturbado, e os Deputados puderam acompanhar os 
trabalhos. O Governo não se entendia internamente, quanto a uma 
série de questões. Os Secretários estiveram aqui, conosco, em várias 
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reumoes. Quero render homenagens aos Secretários do 
Planejamento, da Fazenda e ao Secretário Henrique Heargreaves, os 
quais tiveram, é bom que se diga e se reconheça, boa vontade em 
debater conosco. Então, em um cenário único, sob a égide da nova 
Lei de Responsabilidade Fiscal, é evidente que o orçamento continha 
uma série de problemas. Num esforço hercúleo, tentamos dirimir as 
dúvidas; tentamos, a todo o custo, com o Executivo, finalizar um 
orçamento que fosse o melhor para todos nós. 

É lógico que a Assembléia Legislativa tinha uma pendência que, 
sem dúvida alguma, é fruto, até hoje, de inúmeras discussões. É 
importante que se diga e se ratifique que, entre nós, as questões 
havidas em outros governos, relativas a subvenção social, são um 
episódio sepultado, tanto por parte do Legislativo, quanto do 
Executivo. Não se trata disso, mas, sem dúvida alguma, de altivez e 
respeito á causa pública, ao erário público. Cabe definir e debater a 
participação do Legislativo na proposta orçamentária. Infelizmente, o 
que sempre percebemos e acompanhamos - fui Vereador por 16 
anos, por Belo Horizonte, Presidente da Comissão de Fiscalização 
Financeira da Câmara por diversos períodos e relator do orçamento 
por diversas vezes - é um desequilíbrio de forças entre a atuação do 
Executivo e do Legislativo em relação á proposta orçamentária. 

É importante contabilizar que houve respeito por parte do Executivo 
em relação á possibilidade de nós, Deputados, emendarmos e 
aperfeiçoarmos a proposta orçamentária. 

Assim fizemos e, por isso, debatemos exaustivamente a questão de 
que a Assembléia Legislativa tem o dever e o direito constitucional de 
manifestar-se sobre esse projeto, emendando-o, aperfeiçoando-o e 
procurando, junto ao Executivo, ter uma proposta orçamentária o mais 
possível próxima da realidade. Se não obtivemos o orçamento dos 
nossos sonhos, alcançamos o possível, apesar das inúmeras 
dificuldades. Considero, portanto, injustas algumas críticas com 
relação ao fato de o orçamento não ser o melhor possível, por isso 
insisto na afinmação de que, se não foi o desejável, foi o melhor que 
pudemos construir, nesse cenário extremamente conturbado. O 
importante é que, no final, acabamos nos entendendo: prova disso é o 
fato de termos encerrado os trabalhos no dia 23 de dezembro, por 
volta das 3 horas da manhã. 
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Concordo com muitos dos vetos do Governador, mas devemos 

discuti-los. Fizemos o possível e nos esforçamos ao máximo para 
ouvir todos os Deputados e interessados do Executivo. Esta Casa 
teve um papel importantíssimo no que concerne à saúde, a partir de 
uma questão levantada pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão; a ela, 
apresentamos emendas coletivas, por meio do Colégio de Líderes. 
Sem dúvida alguma, trabalhamos com muito respeito e empenho. 
Agradeço a atenção de todos e concedo aparte ao Deputado Paulo 
Piau. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado Márcio Cunha, 
gostaria de aproveitar o ensejo, uma vez que V. Exa. aborda a 
questão dos vetos com muita propriedade, para dizer que a imprensa, 
com algumas entidades de classe, cometeu uma grande injustiça com 
esta Casa no que se refere ao fundo de Industrialização. 

É certo que algumas emendas foram ao encontro do projeto, como a 
da Universidade do Estado de Minas Gerais, que lançou mão de 
recursos do Fundo, fazendo o Governo chiar e lançar as entidades de 
classe contra a Assembléia Legislativa, mas lembro que o orçamento 
é, ainda, uma peça de ficção e o Governo tem toda a autonomia para 
alterá-lo, inclusive com relação aos fundos. O caixa único do Governo 
continua trabalhando, e os fundos são manejados de acordo com a 
conveniência dele. O Fundo de Industrialização poderá ser alterado e 
remanejado, com a autorização do Legislativo em relação a alguns 
itens, mas gostaria de reparar essa injustiça de dizerem que estamos 
acabando com o processo de industrialização do Estado. 

O Deputado Márcio Cunha - Essas não foram as únicas injustiças 
cometidas. Disseram também que o orçamento foi bagunçado. Isso 
não é verdade. O cenário em que discutimos e tivemos de aprovar o 
orçamento era adverso, como todos puderam acompanhar. No final, 
prevalecerá a verdade, que estará com todos nós. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio A velar. 
O Deputado Fábio Avelar* - Cumprimento o novo Deputado Pedro 

Pinduca, de Betim, que traz a sua experiência para esta Casa. Ele foi, 
ao mesmo tempo, Vice-Prefeito, Vereador e Deputado. E cumprimento 
também o Deputado Kemil Kumaira, que retoma a esta Casa e traz 
uma satisfação muito grande para todos nós. É um prazer enorme 
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receber novamente a sua experiência, pois já teve a oportunidade 
de ocupar a Presidência desta Casa. Cumprimento também a nova 
Mesa diretora, desejando ao Presidente Antônio Júlio todo o sucesso 
e que dê continuidade ao trabalho iniciado pelo ex-Presidente 
Anderson Adauto e pela Mesa anterior. Temos a certeza de que o 
novo Presidente e a nova Mesa farão isso. Deixamos o nosso abraço 
ao nosso colega, Deputado Wanderley Ávila, que é do nosso partido, 
o PPS, e que integra a nova Mesa. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, nesta oportunidade, lerei um 
requerimento em que peço seja prestada homenagem à nossa 
querida cidade vizinha, Nova Lima. (-Lê:) 

-"0 Deputado que este subscreve vem respeitosamente, nos tenmos 
do art. 103, inciso 111, alínea 'c', do Regimento Interno desta Casa, 
propor seja expedido voto de congratulações pelos 300 anos de 
história e 11 O anos de emancipação político-administrativa do 
Município de Nova Lima. 

Como Deputado Estadual e depositário da confiança de inúmeros 
cidadãos nova-limenses que, nas últimas eleições, hipotecaram apoio 
à campanha vitoriosa que me conduziu a esta Assembléia Legislativa 
mineira, não poderia deixar de requerer a esta Casa votos de 
congratulações pelo transcurso do aniversário do município, que 
completa 11 O anos de emancipação político-administrativa, e pelos 
seus 300 anos de história". 

Dada a importância no contexto político atual desse pujante 
município, sendo um dos mais importantes da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte, gostaria aqui de relatar alguns fatos marcantes que 
fizeram e continuam fazendo a história e a trajetória brilhante de Nova 
Lima. 

O povoamento da área iniciou-se por volta do ano de 1701, quando 
o bandeirante paulista Domingos Rodrigues da Fonseca Leme, 
integrante das primeiras expedições que vieram a Minas, descobre 
dois córregos auríferos, aí permanecendo por pouco tempo. Outros 
mineradores, entretanto, resolveram fixar-se na área, que, em 1720, já 
possuía considerável número de habitantes. O arraial cresce com o 
garimpo do ouro e uma população flutuante composta de faiscadores, 
como libertos escravos e aventureiros. 

A primeira denominação dada ao local foi a de Campos de 



r 145 
Congonhas, uma vez que se denominava Congonhas toda a região 
compreendida entre a serra da Borda e o Itatiaia. Com a expansão 
das faisqueiras, o local passou a ser conhecido pelo nome de 
Congonhas das Minas de Ouro, abrigando a população que 
trabalhava nas minas de Bela Fama, Cachaça, Vieira, Urubu, Gaia, 
Gabriela, Faria Garcês, Batista, Morro Velho e outras. 

O arraial foi elevado à condição de freguesia por ato episcopal de 
17 48. A Lei Provincial n° 50, de 8/4/1836, criou o distrito, subordinado 
ao Município de Sabará, com a denominação alterada para 
Congonhas de Sabará. 

Em 1834, a Mina de Morro Velho vem a ser adquirida doPe. Freitas, 
seu então proprietário, pela empresa inglesa Saint John dei Rey 
Mining Company Limited, que não só veio a legar-lhe moderna 
tecnologia de lavra subterrânea como também a imprimir no local 
marcantes características de colonização britânica. 

A emancipação do município dá-se através do Decreto n° 361, de 
5/2/1891, tendo a localidade recebido o nome de Vila Nova de Lima, 
em homenagem ao ilustre filho da terra, Augusto de Lima, poeta, 
historiador e político, que governou o Estado no início do período 
republicano. Em 1923 a denominação foi oficialmente simplificada 
para Nova Lima. 

A comarca foi criada em 1938, desligando-se de Sabará Ainda em 
1938, o município adquiriu o Distrito de Raposos, que pertencia a 
Sabará, perdendo, por outro lado, para o novo Município de 
Brumadinho, o Distrito de Piedade do Paraopeba. 

Em 1948, o município perde os Distritos de Raposos e Rio Acima, 
que passam a ser independentes. 

Em 1954, a comarca é elevado à categoria de segunda entrância, 
abrangendo os Municípios de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. 

Inserido no denominado Quadrilátero Ferrífero, Nova Lima localiza-
se numa região montanhosa, antiga macrorregião, hoje fazendo parte 
da microrregião metropolitana de Belo Horizonte. 

Possui uma área de aproximadamente 427,7km2
, sendo constituído 

unicamente pelo distrito sede. Possui em sua área os povoados de 
Honório Bicalho, Santa Rita, Bela Fama, Rio do Peixe e São 
Sebastião das Águas Claras. 

O município está situado a 745m de altitude e a uma distância de 15 
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km da Capital. 

Não poderia deixar de registrar nos anais desta Casa uma referência 
toda especial ao amigo e grande homem público Vitor Penido. 
Administrador público de primeira grandeza, está, com sua inteligência 
e seu apurado espirito público, transformando para melhor o Municipio 
de Nova Lima. 

Não é por acaso que foi reeleito para mais quatro anos de 
administração. Aliás, é importante ressaltar que este é o seu terceiro 
mandato á frente desse importante município, o que vem demonstrar 
o carinho e o reconhecimento dos cidadãos nova-limenses ao seu 
estilo único de bem governar o municipio. 

Ao ilustre amigo e homem público Vitor Penido, o meu abraço e o 
meu reconhecimento público pelos serviços prestados a esse grande 
municipio. 

Parabéns e que Deus continue iluminando sua vitoriosa 
administração neste seu terceiro mandato á frente do Executivo 
Municipal. 

Com essas considerações, eminentes Srs. Deputados, o autor do 
presente requerimento solicita seja dada ciência do seu inteiro teor às 
seguintes autoridades: Prefeito Municipal Vitor Penido e Presidente da 
Câmara Muncipal. Esta é a homenagem que prestamos à cidade de 
Nova Lima. 

Aproveito os minutos que me restam nesta tribuna para trazer a esta 
Casa grande preocupação, minha e de todos os cidadãos, 
principalmente os que residem nos grandes centros. Assistimos, no 
último final de semana, mais precisamente no domingo, a uma 
reportagem que chegou a todos os lares das famílias brasileiras, 
através da televisão, relativa à grande preocupação com o crime 
organizado. Aterrorizados, verificamos a capacidade de organização 
dessas quadrilhas, gerando grande medo no seio da população. 

Ontem, atendendo a convite da Associação Comunitária do Bairro 
Nova Cintra, tive a oportunidade de participar de uma reunião que se 
iniciou às 20 horas, estendendo-se até quase a meia-noite. Numa 
simples sala de associação comunitária, estavam presentes mais de 
200 pessoas, aterrorizadas, pedindo socorro a esta Casa, aos 
Deputados, ao Governo do Estado, ao Comandante da Policia Militar, 
solicitando a tranqüilidade de que todos necessitam. A cada final de 
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semana, assistem, nas proximidades de suas residências, a uma 
estatística macabra, qual seja a de duas mortes, dois assassinatos. 
Ninguém mais consegue andar com tranqüilidade nas ruas dessa 
região. 

Tivemos a oportunidade de assistir a depoimentos de pessoas que, 
embora estivessem discutindo a segurança do seu bairro, não tinham 
a certeza de chegar ilesos às suas residências. 

Portanto, faço um apelo aos Deputados, à Comissão de Direitos 
Humanos, ao Comando da Polícia de Minas Gerais, ao Governo do 
Estado, à direção desta Casa ... 

O Deputado João Paulo (em aparte)* - Deputado Fábio Avelar, o 
aparte é para responder ao apelo de V. Exa. e partilhar suas 
preocupações com relação à segurança na nossa sociedade. 

Aproveitando esse assunto, informo que tenho um projeto ainda na 
linha do pronunciamento que há pouco acabei de fazer da tribuna, 
abordando o Código de Trânsito. Existe nesta Casa um projeto de 
minha autoria, o de n° 358/99, que diz o seguinte: "Em todo município 
onde já houver ou se instalar a fiscalização de trânsito própria, pelas 
mãos da Prefeitura, a Polícia Militar arreda-se dessa atividade e 
deverá locar o seu efetivo na segurança do cidadão". 

O que temos notado em matéria de trânsito, além dessas 
fiscalizações municipais, como é o caso de Belo Horizonte, é a 
presença do BPTran. Temos muitos para punir os motoristas, que 
nem tanto mal causam à sociedade, e poucos policiais para reprimir e 
conter a violência em nosso meio. 

Esse projeto presta-se a essa finalidade: otimizar a segurança da 
sociedade, e prevê que, quando o guarda de trânsito atribuir multa 
indevida ao motorista, tem de por ela responder. A multa volta ao 
prontuário dele, não a multa efetivamente, mas o registro, dando conta 
de que ele se equivocou quando multou indevidamente. 

Veja bem, o Código de Trânsito prevê obrigações para todos. Muitas 
para os motoristas, auto-escolas, órgãos públicos e assim por diante, 
mas a legislação não tem uma vírgula a respeito do fiscal de trânsito. 
Estamos abordando dessa maneira a questão, contribuindo para uma 
causa que V. Exa. traz ao debate e dizendo mais: uma vez aprovado 
esse projeto, certamente estaremos contribuindo para que essa 
questão seja resolvida, que justiça efetiva se faça e que os fiscais de 
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trânsito não continuem multando livremente, a torto e a direito, sem 
responder por isso, num país em que, sequer redemocratizado, o 
índio responde por seus erros e seus equívocos na condição de 
menor de idade. E o guarda de trânsito não responde pelos seus 
erros. Ele pode fazer o que quiser, como quiser, e não responde por 
isso. Essa não é uma terra sem lei. É preciso regulamentar essa 
matéria. Muito obrigado. 

O Deputado Fábio Avelar* - Agradeço o aparte e, para concluir, 
quero dizer que essa é uma preocupação, e todos nós devemos nos 
ater sobre ela. 

Ontem recebi um convite para participar da reunião da Associação 
Mineira dos Panificadores de Belo Horizonte, que diariamente 
testemunham assaltos e assassinatos nesse comércio. Todas essas 
pessoas procuram deslocar-se para o interior, dado o alto nível de 
insegurança em que vivemos. 

Tenho um funcionário no meu gabinete que, nos últimos 45 dias, foi 
assaltado três vezes. A violência está muito próxima de nós, e cabe-
nos um esforço, uma luta ferrenha para enfrentarmos esse grande 
desafio que afeta a sociedade brasileira. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
2• Parte (Ordem do Dia) 

1" Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Não havendo outros 
oradores inscritos, a Presidência passa à 2" Parte da reunião, com a 
1" Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da 
Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de 
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente 
da próxima reunião. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Bancada do PSD -
indicando o Deputado Djalma Diniz para Líder da Bancada do PSD; e 
pelos Deputados Djalma Diniz - indicando o Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva para Vice-Líder da Bancada do PSD; e Miguel Martini (3) -
informando sua indicação para Líder da Bancada do PSDB e 
indicando os Deputados Kemil Kumaira e Aílton Vilela para Vice-
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Líderes da referida bancada; (Ciente. Cópia à Área de Apoio às 
Comissões e às Lideranças.). 

Despacho de Requerimentos 
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O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ronaldo Canabrava, 
em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 
1.338/2000. A Presidência defere o requerimento, de conformidade 
com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o 
projeto. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Política 

Agropecuária, em que pede seja enviado ofício ao Superintendente 
Estadual do Banco do Brasil, solicitando-lhe informações sobre os 
procedimentos de inclusão do nome de produtores rurais no SERASA. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Política Agropecuária, em que 
solicita seja formulado apelo ao Presidente da TELEMAR, para que 
viabilize a instalação de telefones nos bairros rurais de municípios da 
região Sul do Estado, conforme a relação entregue à Presidência 
dessa instituição, para estudos técnicos. Em votação, o requerimento. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, em que solicita seja 
formulado apelo ao Reitor da Universidade de ltaúna, Dr. Faiçal David 
Freire Chequer, visando à implantação dos cursos superiores de 
Letras, Pedagogia, Matemática, História e Enfermagem no Município 
de Janaúba. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

Requerimento do Deputado Pastor George, em que solicita seja 
convidado o Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte para, 
em Plenário, proceder à apresentação do Programa BH-Vida, que 
vem sendo realizado com êxito nesta Capital. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

2• Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1• Fase, a 



Presidência passa à 2• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e 
a votação da matéria constante na pauta. 

Questão de Ordem 
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O Deputado Paulo Piau - Solicito seja feita a chamada para 
recomposição de "quorum", Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
recomposição de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Márcio Kangussu)- (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente (Deputado Álvaro Antônio) - Responderam à 

chamada 25 Deputados. Não há "quorum" para a continuação dos 
trabalhos. 

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

Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 22, 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 ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DA SAÚDE 
Ás quinze horas e quinze minutos do dia vinte de dezembro de dois 

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely 
Tarquinio, Edson Rezende, Adelmo Carneiro Leão, Alberto Bejani e 
Doutor Viana, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O 
Presidente informa que a finalidade da reunião é ouvir os Srs. Paulo 
Vaz Alkmin, Assessor Jurídico da FUNED, e Flávio Lúcio da Cruz 
Gama, representante da Importadora e Exportadora LUBEL Ltda., os 
quais se encontram presentes. O Deputado Edson Rezende, com a 
palavra, apresenta requerimento no qual pede seja solicitada à 
Secretaria da Saúde cópia do processo de compra do medicamento 
ciclosporina. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O 
Presidente presta os esclarecimentos necessários para o 
funcionamento das CPis e passa a palavra aos depoentes, que se 
apresentam e respondem a perguntas do relator, Deputado Edson 
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Rezende. O Presidente suspende a reumao por alguns minutos, 
para que os parlamentares possam participar de votação no Plenário. 
São reabertos os trabalhos, com a presença dos Deputados Hely 
Tarqüínio, Edson Rezende, Adelmo Carneiro Leão e Doutor Viana. O 
Deputado Edson Rezende continua suas perguntas aos depoentes. 
Depois de algum tempo, o Deputado Doutor Viana ausenta-se da 
reunião. O Presidente, devido à falta de "quorum", encerra a reunião, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2001. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Edson 

Rezende -Alberto Bejani - lvair Nogueira. 
ATA DA 1• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE 
LEI N° 14.607 E SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 

COMPLEMENTAR N°61 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte de 

fevereiro de dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Ambrósio Pinto, lvair Nogueira e Sebastião Costa, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente "ad hoc", Deputado Ambrósio Pinto, 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. Prosseguindo, a Presidência 
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente 
rubricadas, e convida o Deputado lvair Nogueira para atuar como 
escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para Presidente o 
Deputado Ambrósio Pinto e para Vice-Presidente o Deputado lvair 
Nogueira, ambos com três votos. Na condição de Presidente "ad hoc", 
o Deputado Ambrósio Pinto convida a tomar assento à mesa o 
Deputado lvair Nogueira e o empossa no cargo de Vice-Presidente. 
Este, por sua vez, empossa o Presidente, Deputado Ambrósio Pinto. A 
seguir, a Presidência designa relator da matéria o Deputado Sebastião 
Costa. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2001. 



Ambrósio Pinto, Presidente - lvair Nogueira - Mauro Lobo -
Sebastião Costa. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 61 
Comissão Especial 

Relatório 
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Usando da atribuição que lhe confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, 11, 
da Constituição Estadual, o Governador do Estado opôs veto total à 
Proposição de Lei Complementar n° 61, que acrescenta parágrafo ao 
art. 152 da Lei n° 869, de 5/7/52, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. 

Nos termos do art. 222 do Regimento Interno, foi constituída esta 
Comissão Especial para apreciação da matéria, o que passamos a 
fazer, nos limites de nossa competência. 

Fundamentação 
A proposição vetada objetiva assegurar ao servidor público civil do 

Estado o pagamento, a titulo de indenização, do valor correspondente 
às férias regulamentares adquiridas e não gozadas, incluindo o terço 
constitucional, nos casos de exoneração a pedido ou de oficio; licença 
para tratar de interesse particular; colocação à disposição, sem ônus 
para o órgão de origem; e demissão. 

Ao fundamentar as razões do veto, o Chefe do Executivo ressalta 
que a matéria é de iniciativa privativa do Governador do Estado, pois 
introduz regra própria do regime jurídico único dos servidores 
públicos, o qual é composto de direitos e deveres, com fulcro no art. 
66, 111, "c", da Constituição Estadual. 

Por outro lado, nos termos da Carta mineira, art. 70, § 2°, a sanção, 
expressa ou tácita, supre o vício de iniciativa nas matérias reservadas 
à iniciativa privativa do Poder Executivo que tenham o seu processo 
legislativo deflagrado por parlamentar. 

Com base nesse dispositivo constitucional e na relevância da 
matéria, a proposição tramitou nesta Casa e foi encaminhada para 
sanção do Governador. 

Com efeito, reconhecendo que as férias regulamentares e não 
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I gozadas são um direito adquirido do servidor, faz-se necessária a 

inserção na ordem jurídica, notadamente no Estatuto dos servidores 
públicos, de um mecanismo de compensação, de caráter 
indenizatório, pelo não-gozo de um direito cuja realização a 
administração, tendo em vista a necessidade de serviço, não permitiu. 

A ausência de uma norma nesse sentido implica um dano ao 
patrimônio do servidor, uma vez que todo ato administrativo há que 
estar amparado por lei, sob pena de contrariar o princípio da 
legalidade, que é de observância obrigatória pela administração 
pública. Ademais, a matéria encontra respaldo no art. 31 da 
Constituição do Estado, com a redação dada pela Emenda n° 48, 
publicada em 27/12/2000, que, agora, assegura, ao detentor, 
exclusivamente, de cargo em comissão declarado de livre nomeação 
e exoneração ou de função pública não estável, a conversão em 
espécie das férias-prêmio não gozadas, a título de indenização, por 
motivo de exoneração, desde que o servidor não seja reconduzido ao 
serviço público estadual no prazo de 90 dias contados da data da 
exoneração. 

Ressalte-se, finalmente, jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça que reconhece que pagamento "in pecunia" de férias não 
gozadas - por necessidade do serviço - ao servidor público tem a 
natureza jurídica de indenização, não constituindo espécie de 
remuneração, mas reparação do dano econômico sofrido pelo 
funcionário. (Recurso Especial n° 52.208-SP, 1994.) 

Pelas razões expostas, manifestamo-nos pela rejeição do veto em 
exame. 

Conclusão 
Somos, portanto, pela rejeição do veto oposto á Proposição de Lei 

Complementar n° 61. 
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2001. 
Ambrósio Pinto, Presidente - Sebastião Costa, relator- Mauro Lobo -

lvair Nogueira. 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 

14.607 
Comissão Especial 

Relatório 
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
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90, inciso VIII, c/c o art. 70, inciso 11, da Constituição do Estado, 
opôs veto parcial à Proposição de Lei n° 14.607, que dispõe sobre a 
propaganda e a publicidade promovidas por órgão público ou entidade 
sob o controle direto ou indireto do Estado. 

Encaminhado o veto à Assembléia Legislativa por meio da 
Mensagem n° 153, cumpre a esta Comissão Especial proceder ao 
exame da matéria, conforme preceitua o art. 22 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O veto governamental incidiu sobre o art. 4°, e os§§ 1°, 2° e 3° do 

art. 5° da Proposição de Lei no 14.607. Quanto ao primeiro dispositivo 
vetado, consta nas razões do veto que a determinação de se 
aplicarem no mínimo 25% do total dos recursos de propaganda e 
publicidade em empresa de comunicação do interior, sem especificar 
se se trata da veiculação ou do agenciamento, pode comprometer a 
execução orçamentária programada. 

Não nos parece procedente a argumentação do Chefe do Executivo, 
até porque se passou ao largo da questão central que inspirou o 
dispositivo objeto do veto governamental, qual seja a inegável 
desigualdade que marca a aplicação de recursos oficiais gastos em 
publicidade, quando se compara a Capital e os municípios do interior 
do Estado. Estes últimos são bem menos aquinhoados em recursos 
públicos no que se refere à publicidade oficial, relativamente ao 
volume que é destinado à região metropolitana para o mesmo fim. 

Assim, a medida legislativa que se pretende instituir, e que recebeu 
oposição governamental tem em vista justamente mudar o quadro de 
desigualdade na aplicação desses recursos, daí o disposto no art. 4° 
da Proposição de Lei n° 14.607, que impõe a obrigatoriedade de se 
aplicarem em empresas de comunicação do interior no mínimo 25% 
do total dos recursos do Estado destinados à propaganda e à 
publicidade. Tal dispositivo busca conciliar a prestação dos serviços 
publicitários com o desenvolvimento integrado dos setores de 
comunicação do Estado, otimizando-se a difusão da publicidade 
pública em todo o território mineiro. Para se ter uma idéia do volume 
de recursos envolvidos, basta dizer que no exercício financeiro de 
2000 foram gastos pelo Executivo cerca de R$14.000.000,00 em 
publicidade, excluídos os gastos com a CEMIG e a COPASA-MG. 

No que concerne aos parágrafos do art. 5°, argumentou o Chefe do 



z 
õ 

o 

o 
155 I 

Executivo que a obrigatoriedade da participação de pessoas 
estranhas ao serviço público na comissão de licitação para 
contratação da publicidade, consoante preceituava tais dispositivos, 
contraria o art. 51 da Lei Federal no 8.666, que só permite tal situação 
em licitação sob a modalidade de concurso. De fato, o referido 
dispositivo confere respaldo jurídico às razões do veto, conforme se 
depreende da leitura de seus termos, a seguir transcritos: " a 
habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua 
alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e 
julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo 3 (três) 
membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados 
pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da administração 
responsáveis pela licitação". 

Conclusão 
À vista do exposto, somos pela rejeição do veto oposto ao art. 4° da 

Proposição de Lei n° 14.607 e pela manutenção do veto oposto aos 
§§ 1°, 2° e 3° do art. 5°. 

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2001. 
Ambrósio Pinto, Presidente (voto contrário) - Sebastião Costa, 

relator- lvair Nogueira - Mauro Lobo. 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111, "b" a 

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com o "Jornal da Cidade" por seus 41 anos de 

fundação (Requerimento n° 1. 766/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva); 

de congratulações com o jornal "Nossa Família" pelo lançamento de 
sua 1• edição (Requerimento n° 1.767/2000, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Município de Fronteira dos Vales por seu 
aniversário de emancipação político-administrativa (Requerimento n° 
1. 788/2000, do Deputado Márcio Kangussu); 

de congratulações com o Município de Felisburgo por seu 
aniversário de emancipação político-administrativa (Requerimento n° 
1. 789/2000, do Deputado Márcio Kangussu); 

de congratulações com o Município de Alvorada de Minas por seu 



aniversário de emancipação político-administrativa (Requerimento 
n° 1.790/2000, do Deputado Márcio Kangussu); 
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de congratulações com o Município de ltaobim por seu aniversário 
de emancipação político-administrativa (Requerimento n° 1.791/2000, 
do Deputado Márcio Kangussu); 

de congratulações com o Município de Virgem da Lapa por seu 
aniversário de emancipação político-administrativa (Requerimento n° 
1. 792/2000, do Deputado Márcio Kangussu); 

de congratulações com o Município de Rubim por seu aniversário de 
emancipação político-administrativa (Requerimento no 1.793/2000, do 
Deputado Márcio Kangussu); 

de congratulações com o Município de Rio do Prado por seu 
aniversário de emancipação político-administrativa (Requerimento n° 
1.794/2000, do Deputado Márcio Kangussu); 

de congratulações com o Município de Nanuque por seu aniversário 
de emancipação político-administrativa (Requerimento n° 1. 795/2000, 
do Deputado Márcio Kangussu); 

de congratulações com o Município de Salto da Divisa por seu 
aniversário de emancipação político-administrativa (Requerimento n° 
1. 796/2000, do Deputado Márcio Kangussu); 

de congratulações com o Município de Padre Paraíso por seu 
aniversário de emancipação político-administrativa (Requerimento n° 
1. 797/2000, do Deputado Márcio Kangussu); 

de congratulações com o Município de Santa Maria do Salto por seu 
aniversário de emancipação político-administrativa (Requerimento n° 
1.798/2000, do Deputado Márcio Kangussu); 

de congratulações com o Município de Jordãnia por seu aniversário 
de emancipação político-administrativa (Requerimento n° 1. 799/2000, 
do Deputado Márcio Kangussu); 

de congratulações com o Sr. Célio Gomes Floriani, Diretor-Geral do 
IMA por seu trabalho de assistência técnica as várias regiões do 
Estado (Requerimento no 1.808/2000, da Comissão de Política 
Agropecuária); 

de congratulações com a EMA TER-MG por seus 52 anos de criação 
(Requerimento no 1.810/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Município de Jacinto por seu aniversário 
de emancipação político-administrativa (Requerimento n° 1.812/2000, 
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do Deputado Márcio Kangussu); 
de congratulações com o Município de Joaíma por seu aniversário 

de emancipação político-administrativa (Requerimento n° 1.813/2000, 
do Deputado Márcio Kangussu); 

de congratulações com o Sr. Francisco Cândido Xavier por ter sido 
agraciado com o título "O Mineiro do Século" (Requerimento n° 
1.818/2000, do Deputado Marcelo Gonçalves); 

de congratulações com a equipe da UFMG responsável pelo 
desenvolvimento do interferon pelo reconhecimento da patente desse 
medicamento pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos 
(Requerimento n° 1.829/2000, da Deputada Elbe Brandão); 

de congratulações com o Sr. Roberto de Almeida Barreto, 
Superintendente do Banco do Brasil em Minas Gerais por seu 
comprometimento com o Programa Integração AABB - Comunidade 
(Requerimento n° 1.830/2000, da Deputada Elbe Brandão). 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 21/2/2001, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. 
Domingos Aparecido Ribeiro, ocorrido em 18/2/2001, em Várzea da 
Palma. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Marco Régis, notificando o falecimento do Sr. Hamilton 
Vilela, ocorrido em 15/2/2001, em Conceição da Aparecida. (- Ciente. 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 24 DE FEVEREIRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 212a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 22/2/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Álvaro Antônio 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projeto de Lei Complementar n° 34/2001 - Projetos de 
Lei n°s 1.375 a 1.392/2001- Requerimentos n°s 1.884 a 1.918/2001-
Requerimentos dos Deputados Paulo Piau e Kemil Kumaira e do 
Colégio de Líderes - Comunicações: Comunicações da Bancada do 
PMDB e do Deputado Doutor Viana - Comunicação Não Recebida: 
Comunicação do Deputado Alencar da Silveira Júnior - Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados João Leite, Durval Ângelo, Marco 
Régis, Amilcar Martins e Dalmo Ribeiro Silva - 2• Parte (Ordem do 
Dia): 1• Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações -
Votação de Requerimentos: Requerimentos do Colégio de Líderes e 
do Deputado Kemil Kumaira; aprovação - Requerimento do Deputado 
Luiz Tadeu Leite; deferimento; discurso do Deputado Dimas 
Rodrigues - Questão de ordem - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho -

Mauri Torres- Wanderley Ávila -Álvaro Antônio- Adelino de Carvalho 
- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio 
Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen 
Santiago - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson 
Rezende - Elaine Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João 
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
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Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Pedro Pinduca - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião 
Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio)- Às 14h15min, a lista de 

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

1• Parte 
13 Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Àlvaro Antônio, 3°-Secretário nas funções de 2°-

Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é 
aprovada sem restrições. 

23 Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa 
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores 
inscritos para o Grande Expediente. 

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 34/2001 
Altera a redação da Lei Complementar n° 50, de 13 de janeiro de 

1998. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica a Lei Complementar n° 50, de 13 de janeiro de 1998, 

acrescida do seguinte art. 3°, renumerando-se os demais: 
"Art. 3° - O disposto no art. 2° desta lei complementar não se aplica 

às pessoas que, na data da sua publicação, estiverem inscritas ou 
participando de qualquer fase de concurso público ou curso 
preparatório para ingresso na Polícia Militar do Estado de Minas 
Gerais.". 

Art. 2° - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir de 13 de janeiro de 1998. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 15 de janeiro de 2001. 
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Sargento Rodrigues 
Justificação: A Lei Complementar no 50, de 1998, trouxe importante 

inovação ao estatuto dos militares estaduais. Em seu art. 2° 
apresentou significativa elevação para o ingresso na carreira das 
praças, exigindo pelo menos o nível médio para que se possa fazer 
parte da corporação. Trata-se de medida importante e desejável; 
contudo tal modificação não poderia ferir direito de quem já se 
encontrava em fase intermediária de entrada na instituição. O que 
ocorreu, no entanto, foi exatamente o contrário. Todos aqueles já 
aprovados em concurso e participando dos cursos preparatórios que 
não possuíam o 2° grau completo foram alijados do processo de 
ingresso na PMMG. 

O objetivo do presente projeto não é outro senão o de resguardar os 
direitos dessds pessoas, muitas das quais recorreram à via judicial 
para defender seu direito adquirido às regras do edital do concurso de 
que participaram. Consoante diversas decisões, entendemos que a 
alteração das regras após a edição do concurso não pode prejudicar o 
candidato. 

Trata-se, portanto, de situação injusta que procuramos remediar, 
contando para isso com o apoio dos nobres pares. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.375/2001 
Torna obrigatórios o hasteamento da Bandeira Nacional e a 

execução do Hino Nacional nas escolas públicas do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - As escolas públicas de ensinos médio e fundamental do 

Estado de Minas Gerais, no primeiro dia letivo de cada mês, deverão 
proceder ao hasteamento da Bandeira Nacional no início de cada 
turno. 

Art. 2°- Após o hasteamento da Bandeira Nacional, será executado 
o Hino Nacional e o da Bandeira. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei 

n° 7.451 , de 21 de dezembro de 1978. 
Sala das Reuniões, fevereiro de 2001. 
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Agostinho da Silveira 
Justificação: Objetivando cultivar nos alunos o patriotismo, hoje 

bastante esquecido, é salutar que as escolas públicas, encarregadas 
da boa formação de nossos jovens, retomem a prática de hastear a 
Bandeira Nacional e de executar o Hino Nacional e o da Bandeira no 
início de cada més letivo. Essa conduta cívica trará de volta a 
reverência aos símbolos nacionais, que acenderão no coração de 
nossos estudantes a fagulha do amor à Pátria, do qual se distanciam 
por falta de incentivo. 

A noção de Pátria e de cidadania está intimamente ligada a 
símbolos, daí a necessidade de fazê-los conhecidos. Nos Estados 
Unidos os símbolos são verdadeiros ícones, sendo elementos 
catalisadores da noção de pátria, tão forte no povo desse país. 

Diante do exposto, estamos certos do apoio dos ilustres pares à 
aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.376/2001 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de placas de sinalização nas 

rodovias estaduais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica obrigada a colocação de placas de sinalização que 

indiquem o hospital mais próximo e sua distância nas estradas 
estaduais. 

Art. 2° - A responsabilidade pela implantação estabelecida no art. 1° 
ficará a cargo do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado 
de Minas Gerais. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, fevereiro de 2001. 
Agostinho da Silveira 
Justificação: As rodovias que permitem o trânsito de veículos 

destinados ao transporte de passageiros e cargas de um pólo a outro 
deste nosso desenvolvido Estado são construídas com enorme ônus 
para o erário público. 

Os componentes acessórios de todo o complexo rodoviário criam 
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uma infra-estrutura que completa o simples leito asfáltico das 
pistas, dando-lhe acabamento, sinalização, iluminação, serviços de 
emergência, vias de acesso e passarelas. 

O crescimento continuo do número de veículos em circulação nas 
rodovias estaduais tem obrigado nossas autoridades a tomar medidas 
disciplinadoras indispensáveis e inadiáveis. 

Entre essas medidas, entendemos como prioritária a colocação de 
placas que indiquem o hospital mais próximo e sua distância nos 
pontos estratégicos de todas as estradas estaduais. 

Por esses motivos, e considerando que o presente projeto de lei visa 
a salvaguardar a integridade física dos transeuntes, esperamos contar 
com sua aprovação pelos nossos nobres pares nesta Casa. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.377/2001 
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança 

Preventiva de Paracatu. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário 

de Segurança Preventiva de Paracatu - CCSPP -, com sede no 
Município de Paracatu. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2001. 
Antônio Andrade 
Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Preventiva de 

Paracatu é uma entidade sem fins lucrativos que tem por finalidade 
colaborar nas atividades de prevenção e preservação da ordem 
pública no âmbito municipal, visando à eficiência, à presteza e ao 
controle das ações de defesa da comunidade. 

Espero a anuência dos nobres pares à aprovação deste projeto, 
uma vez que a entidade atende aos requisitos legais e aos propósitos 
de integração social. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e de Direitos Humanos para deliberação, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI N° 1.378/2001 

Dispõe sobre advertência a ser afixada nas portas externas dos 
elevadores instalados nas edificações públicas e particulares. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Os prédios comerciais, edifícios de apartamentos, escritórios 

e outros estabelecimentos congêneres, públicos ou particulares, 
dotados de elevadores, ficam obrigados a afixar junto às portas 
externas desses equipamentos plaquetas de advertência aos 
usuários, corn os seguintes dizeres: "Atenção, usuário: antes de 
entrar, verifique se o elevador se encontra parado neste andar''. 

Parágrafo único: A não-fixação da advertência, conforme disposto 
no artigo anterior, ensejará a aplicação de multa aos infratores. 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias contados da data de sua publicação, fixando os valores 
das multas a que se refere o parágrafo único do 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 fevereiro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: O presente projeto de lei tem por objetivo propiCiar 

segurança aos usuários dos elevadores instalados nos prédios e 
edificações públicos ou particulares. 

A imprensa tem noticiado com certa freqüência a ocorrência de 
acidentes, todos fatais, de usuários de elevadores, que praticamente 
mergulham para a morte, nos poços dos elevadores, por defeito no 
sistema de abertura das portas. 

De fato, muitas pessoas, distraídas, puxam as portas externas de 
acesso aos elevadores, as quais, com defeito, se abrem sem que o 
elevador esteja no andar, ocasionando verdadeiras tragédias. 

Assim, a medida tem caráter preventivo e visa a alertar os 
passageiros sobre os cuidados que devem ser observados. Sua 
aprovação, que encerra providência das mais simples e de fácil 
implantação, muito concorrerá para a prevenção dos acidentes. 

Finalmente, entendemos importante ressaltar que a proposta não 
invade a competência municipal, prevista na Constituição Federal. O 
município continuará com suas atribuições, mas terá que observar o 
regulamentado pela lei estadual. 



Diante do exposto, aguardo de meus pares a aprovação deste 
projeto. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos 
Humanos para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.379/2001 
Institui a Semana do Turismo e dà outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica instituída a Semana do Turismo, a ser comemorada 

entre o segundo e o terceiro sábado do mês de setembro. 
Art. 2° - O Poder Executivo fixará, no prazo de sessenta dias, a 

contar da data da publicação desta lei, as diretrizes para a 
comemoração prevista no artigo anterior. 

Parágrafo único - Serão promovidas atividades comemorativas e 
educativas nas escolas estaduais e nas particulares inspecionadas 
pelo Estado, em parceria com os órgãos de turismo estaduais. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: O turismo é a indústria de maior crescimento hoje, e o 

nosso Estado, com recursos naturais em abundância, singular 
patrimônio artístico e cultural, tem vocação para o turismo. 

A iniciativa tem como propósito contribuir para o desenvolvimento do 
turismo em Minas Gerais. Com ela, buscamos agregar-nos aos 
esforços da Secretaria do Turismo, fruto da determinação do 
Governador Itamar Franco por reconhecer nesse segmento 
capacidade de dar respostas ágeis para a geração de renda e 
emprego, a fim de empreender ações voltadas para o resgate da 
posição no "ranking" nacional, agindo em ampla parceria com as 
diversas áreas da produção econômica. Para cada emprego direto na 
área do turismo, criam-se nove empregos indiretos. 

Por essas razões, torna-se necessária a implementação de ações 
do poder público, viabilizando investimentos públicos e privados, 
formulando políticas públicas para o turismo, a fim de acelerar seu 
acesso ao desenvolvimento, obter harmonia entre o crescimento 
econômico e o social, equilibrar os recursos entre a oferta e a procura 
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promover a qualidade de vida aliada à preservação do 
ecossistema. 

Por estas razões, conto com o apoio de meus pares à aprovação 
deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.380/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária São 

Francisco de Assis, com sede no Município de Turvolândia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária 

São Francisco de Assis, com sede no Município de Turvolândia. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A Associação Comunitária São Francisco de Assis, de 

Turvolândia, fundada em agosto de 1987, é uma sociedade civil de 
caráter filantrópico e sem fins lucrativos. Tem como objetivo propiciar 
assistência aos seus membros, buscando melhorar as condições de 
vida da comunidade. 

Ademais, a entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, 
pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade pública. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.381/2001 
Cria o Programa Estadual de Produção Alimentar em pequenas 

Propriedades -PREAPA-MG -, e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica criado o Programa Estadual de Produção Alimentar em 

Pequenas Propriedades Rurais Mineiras, - PREAPA-MG -, com a 
finalidade de prover o pequeno produtor rural ou agricultor familiar de 
sementes melhoradas de alta qualidade, proporcionando o aumento 
da capacidade produtiva, a conseqüente produção de alimentos na 
pequena propriedade rural, o real aumento de renda, e evitar o êxodo 
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rural. 

Parágrafo un1co: Para os fins do programa de que trata esta lei, 
considera-se pequena propriedade aquela que não exceder ao 
módulo rural. 

Art. 2° - O PREAPA será coordenado pela Secretaria de Estado de 
Agricultura Pecuária e Abastecimento - SEAPA -, em parceria com a 
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e 
do Adolescente- SETASCAD -, especialmente quanto a: 

I - articular com os municípios, sindicatos, cooperativas a 
participação no programa; 

11 - apoiar e desenvolver ações de parceria necessárias à 
implantação do programa; 

111 -divulgar o programa junto às comunidades rurais; 
IV assegurar a continuidade do programa, de forma 

descentralizada e participativa; 
V - celebração de convênios entre os órgãos do poder público e 

entidades associativas dos produtores rurais destinados à qualificação 
técnica dos interessados. 

Parágrafo único - A adesão dos produtores, sindicatos, associações, 
Prefeituras e ONGs ao programa será feita de forma voluntária. 

Art. 3° - À EMATER incumbe o cadastramento e a seleção dos 
produtores ou entidades interessadas em se integrar ao PREAPA, 
bem como prover a assistência técnica e a distribuição das sementes 
melhoradas aos produtores, também definindo a àrea apta ao plantio. 

Art. 4° - A SEAPA estabelecerá mecanismos adequados à 
competente administração do PREAPA no prazo de sessenta dias. 

Art. 5° A SETASCAD destinará à implantação e ao 
desenvolvimento do programa de que trata esta lei importância não 
inferior a 10% (dez por cento) dos recursos do FAT na qualificação 
técnica dos produtores nele inscritos. 

Parágrafo único: A qualificação de que trata este artigo será 
oferecida por técnicos da EMATER ou de outros órgãos afins, em 
convênio com as entidades associativas da categoria dos produtores 
rurais. 

Art. 6°- O PREAPA terá como diretrizes básicas: 
I - propiciar ao pequeno produtor rural o acesso a sementes 

melhoradas de alta qualidade; 



= 

167 
11 - aumentar a produtividade agrícola dos pequenos produtores 

rurais, o que redundará na melhoria da qualidade de vida e da renda 
da pequena propriedade; 

111 - buscar participação maciça dos produtores rurais, prefeituras, 
sindicatos, ONGs e demais entidade representativas do setor agrícola; 

IV - estimular a adoção de tecnologias alternativas adaptadas aos 
pequenos produtores; 

V - promover a integração que se fizer necessária entre órgãos do 
poder público federal, estadual e municipal e ONGs, destinada ao bom 
andamento do programa; 

VI - desenvolver parcerias entre entidades representativas dos 
produtores, sindicatos, cooperativas e empresas, na busca de 
melhoria da qualidade de vida das famílias de pequenos produtores 
rurais. 

Art. 7° - O produtor rural que se filiar ao programa de que trata esta 
lei ficará obrigado a reservar 1 O% (dez por cento) do total da área 
beneficiada para compor o estoque de sementes, que será 
administrado pela SEAPA-MG. 

Parágrafo único: É de responsabilidade da SEAPA, por meio da 
EMA TER ou de quem ela delegar, a aquisição, o armazenamento e a 
distribuição das sementes. 

Art. 8°- São fontes de recursos do PREAPA: 
I - recursos provenientes do FUNDERUR; 
11- recursos do PRONAF; 
111 - recursos da SEAPA; 
IV - doações e convênios; 
V- recursos do FAT; 
VI - outras fontes. 
Art. go - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 1 O - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala de Reuniões 15 de fevereiro de 2001. 
Dimas Rodrigues 
- Publicado, vai o projeto à Comissões de Justiça, de Política 

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

PROJETO DE LEI N° 1.382/2001 
Exclui o Estado de Minas Gerais da prática do chamado horário de 
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verão. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art.1 c Fica o Estado de Minas Gerais excluído da prática do horário 

de verão, implementado anualmente por orientação do Governo 
Federal, caracterizado pela alteração nos ponteiros dos relógios. 

Parágrafo único - A exclusão se aplica a toda a sociedade, às 
atividades públicas e privadas, em todo o território mineiro. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2001. 
João Paulo 
Justificação: A prática do horário de verão tem trazido enormes 

transtornos para toda a sociedade. A alteração em uma hora 
promovida nos relógios provoca uma desorganização geral nas trocas 
de turnos no trabalho, nas partidas de aviões e ônibus; além de afetar 
compromissos previamente marcados e fatos ocorridos, cujo momento 
exato não se pode precisar. 

A efetiva economia de energia não está muito clara para a 
população, que, de resto, não se vê beneficiada por ela, porquanto 
não se tem verificado redução no valor das contas mensais. 
Outrossim, em sendo real essa economia, o que não se pode 
questionar é seu exagerado custo social. Trabalhadores são forçados 
a se deslocarem de madrugada, aumentando sua exposição ao risco 
de violência. A penalização maior recai sobre a classe estudantil. 
Alunos da manhã dormem nas salas de aula, outros ficam 
estressados com a "perda" de uma hora; até o professorado é 
atingido. O aproveitamento cai visivelmente. O relógio biológico não 
se ajusta com o mesmo automatismo do relógio de pulso ou de 
parede. 

Outras formas de se fazer economia no País, com custos menores e 
ganhos maiores, deveriam ser buscadas, como, por exemplo, a 
redução dos pagamentos de juros da dívida externa. 

Finalmente, alguns Estados da Federação já se excluíram dessa 
prática, o que agora propomos para Minas Gerais. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Meio 
Ambiente para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI N° 1.383/2001 
Autoriza a doação do imóvel que especifica ao Município de Santa 

Luzia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Santa Luzia a fração ideal de 0,5576% (primeiro pavimento e 
subsolo), correspondente a 417,85m2 da construção, do prédio 
edificado no terreno com área de ?53, 50m2 com as seguintes medidas 
e confrontações: 9,50m de frente, para o Largo do Santuário; 32,40m 
para a Rua José Brigido da Silva; 45m para a rua de acesso à Rua 
Direita; 34m pelos fundos, com terrenos pertencentes ao Santuário de 
Santa Luzia. 

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 fevereiro de 2001. 
Fábio A velar 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

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

PROJETO DE LEI N° 1.384/2001 
Declara de utilidade pública o Conselho Central São Carlos 

Borromeu da SSVP, com sede no Município de Lagoa da Prata. 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central São 

Carlos Borromeu da SSVP, com sede no Município de Lagoa da 
Prata. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2001. 
Maria Olívia 
Justificação: O Conselho Central São Carlos Borromeu da SSVP é 

uma entidade sem fins lucrativos, criada em 4/9/38, que presta 
grandes serviços à comunidade de Lagoa da Prata. Seu objetivo 
principal é a promoção humana e a proteção às famílias necessitadas, 
fornecendo-lhes assistência espiritual e material, por meio da 
distribuição de gêneros alimentícios diversos, roupas e medicamentos 
e da prestação de orientação e auxílio no que se refere a moradia. 

Ademais, a entidade atende aos requisitos legais para ser declarada 
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de utilidade pública, razão pela qual conto com a anuência de 
meus nobres pares ao projeto proposto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.385/2001 
Declara de utilidade pública o Projeto Bom Pastor, com sede no 

Município de Sabará. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Bom Pastor, 

com sede no Município de Sabará. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2001. 
João Leite 
Justificação: O Projeto Bom Pastor, com sede no Município de 

Sabará, é uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1998, 
que tem promovido a luta intransigente pela melhoria das condições 
de vida dos carentes de Sabará e região, realizando ações de caráter 
assistencial nas áreas de saúde, de profissionalização e educação, 
contando com creches para o atendimento dos menores carentes e 
casa-lar para o atendimento de menores vítimas de violência 
doméstica. 

O reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá 
o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias para a 
população carente de Sabará. Por isso conto com o apoio dos nobres 
colegas à aprovação do presente 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° 1.386/2001 
Declara de utilidade pública a Comunidade Sião, com sede no 

Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Sião, 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, 19 de fevereiro de 2001. 
João Leite 
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Justificação: A Comunidade Sião é uma entidade civil sem fins 
lucrativos, foi fundada em 1998 e vem lutando pela melhoria das 
condições de vida das pessoas carentes de Belo Horizonte e região, 
promovendo ações de caráter assistencial nas áreas de 
profissionalização e educação. 

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública 
fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado. Conto com o apoio 
dos nobres colegas 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, 
ele o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.387/2001 
Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Escola de 

Tempo Integral. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa de 

Escola de Tempo Integral nas escolas da rede pública. 
§ 1° - Para a execução do disposto neste artigo, o Poder Executivo 

elaborará os estudos e estabelecerá o cronograma necessário à 
implementação do Programa. 

§ 2° - O Programa de que trata esta lei terá início no ano letivo de 
2002. 

Art. 2° - Terão prioridade, na implementação do Programa, as 
escolas construídas com recursos do Fundo Nacional de Educação e 
com proposta pedagógica de tempo integral aprovada pelo Conselho 
Estadual de Educação. 

Art. 3° - As escolas a serem construídas ou adequadas obedecerão 
aos critérios técnicos e pedagógicos para o atendimento do aluno em 
tempo integral. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento 
e vinte dias contados da data 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, 12 de fevereiro de 2001. 
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Pedro Pinduca 
Justificação: A escola por tempo integral tem por objetivo 

proporcionar formação completa ao aluno. Trata-se de uma proposta 
moderna de educação, largamente empregada em países 
desenvolvidos, com experiências de sucesso no Rio de Janeiro e no 
Município de Pato Branco, no Paraná. 

Finalmente, cabe ressaltar que, com a implementação da proposta, 
além de estarmos contribuindo para a melhor formação dos jovens, 
estaremos retirando-os da ociosidade, que tem conseqüências 
nefastas. 

Pela relevância da proposta, esperamos contar com o apoio dos 
pares à sua aprovação. 

- 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° 1.388/2001 
Autoriza o Poder Executivo a implantar o serviço de psicologia 

escolar no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a implantar o serviço de 

psicologia escolar nas escolas da rede pública do Estado. 
Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto nesta lei poderão 

ser contratados psicólogos educacionais habilitados conforme normas 
do Catálogo Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho. 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento 
e vinte dias contados da data de sua aprovação. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua aprovação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 2001. 
Pedro Pinduca 
Justificação: Muitas das crianças e dos jovens que freqüentam as 

escolas públicas apresentam dificuldades no aprendizado e um 
desempenho abaixo do normal, por causa de problemas de 
relacionamento social, afetivo, psicomotor , de adaptação, timidez, 
entre outros que fazem parte da natureza da criança e do adolescente 
na formação de sua personalidade. Normalmente esses fatores são 
detectados pelos professores, mas por não haver um serviço de 
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acompanhamento psicológico nas escolas, o problema não é 
resolvido, como também se agrava, levando o aluno a perder o 
interesse pelos estudos e, muitas vezes, a desistir de freqüentar a 
escola. 

O objetivo desta proposta é o de diminuir os problemas decorrentes 
de dificuldades no aprendizado, proporcionando aos alunos um 
acompanhamento psicológico, sempre que necessário. 

Pelos motivos expostos e pela relevância de nossa proposta, 
esperamos contar com o apoio de nossos pares á aprovação deste 
projeto de lei. 

- 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° 1.389/2001 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura de seguro de acidentes 

em eventos e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Ficam as pessoas jurídicas ou físicas que promovam 

eventos, de qualquer natureza, com cobrança de ingressos obrigadas 
a contratar seguro de acidentes pessoais coletivo em benefício dos 
espectadores, com as seguintes garantias e capitais : 

I - morte : 20.000 UFIRs (vinte mil unidades fiscais de referência); 
li- invalidez penmanente:15.000 UFIRs (quinze mil unidades fiscais 

de referência); 
111 - invalidez parcial: 10.000 UFIRs (dez mil unidades fiscais de 

referência); 
IV - assistência médica, hospitalar e despesas complementares 

necessárias. 
Parágrafo único - Os valores especificados neste artigo serão 

convertidos para a moeda corrente nacional. 
Art. 2°- Para fins desta lei são considerados eventos: 
I -concertos musicais; 
11- rodeios; 
111- exibições cinematográficas, teatrais e circenses; 
IV- feiras, salões e exposições; 
V- jogos desportivos; 
VI - parques de diversões e temáticos; 
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VIl- danceterias. 
Art. 3° - O descumprimento do disposto nesta lei implica multa de 

50.000 UFIRs (cinquenta mil unidades fiscais de referência). 
Parágrafo único - Em caso de reincidência, a multa prevista neste 

artigo será cobrada em dobro. 
Art. 4° - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias 

contados da data 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, 13 de fevereiro de 2001. 
Pedro Pinduca 
Justificação: Freqüentemente, temos acompanhado pela mídia, 

acidentes que acontecem com espectadores. E, sabedores de que 
muitos eventos são realizados em nosso Estado sem que se 
assegurem garantias aos espectadores que pagam ingressos, 
tomamos a iniciativa desta proposição, que tem por objetivo instituir a 
obrigatoriedade de cobertura de seguros contra acidentes pessoais, 
visando, assim, a garantir a segurança e a integridade dos 
participantes desses eventos. 

Tais eventos têm sido palco, muitas vezes, de acidentes que 
vitimam, sem haver, salvo raríssimos casos, por parte dos 
organizadores, a cobertura dos danos decorrentes. 

Acreditamos que a obrigatoriedade de seguro que cubra acidentes 
pessoais coletivos em eventos pagos trará a melhoria das condições 
dos locais onde eles se realizam, ao mesmo tempo que, nos casos de 
sinistro, assegurar-se-á o ressarcimento mínimo ás vítimas. 

Pelos motivos expostos e pela relevância de nossa proposta, 
esperamos poder contar com o apoio de nossos pares á aprovação 
deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.390/2001 
Determina a publicação dos valores recebidos a título de honorários 

advocatícios pelos Procuradores da Fazenda Estadual. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Poder Executivo fará publicar, no órgão oficial do Estado, 
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até o vigésimo dia do mês subseqüente ao trimestre vencido, 
demonstrativo dos valores recebidos mensalmente pelos 
Procuradores da Fazenda Estadual, a título de honorários 
advocatícios, referente ao trimestre anterior. 

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 fevereiro de 2001. 
Sávio Souza Cruz 
Justificação: Este projeto explicita, no que diz respeito aos 

Procuradores da Fazenda Estadual, disposição já contida, 
tradicionalmente, nas Leis de Diretrizes Orçamentárias do Estado. 
Torna-se clara a necessidade de publicação dos valores recebidos 
pelos Procuradores da Fazenda a titulo de honorários, para dar, 
assim, conhecimento do destino dado a recursos recolhidos junto aos 
contribuintes do Estado. 

É princípio fundamental de transparência e clareza na administração 
pública o pleno acesso, por parte dos cidadãos e de seus 
representantes, aos valores pagos aos agentes públicos em 
contraprestação ao exercício das atribuições de seus cargos. Assim, é 
absolutamente imperioso, para o pleno exercício da cidadania, que se 
exerça o controle de quanto, como, a que título e sob qual justificativa 
o ente público paga, verdadeiramente, cada agente. 

Ademais, o pleno conhecimento dos dados referentes a obrigações 
adicionais decorrentes da atividade tributária é fundamental para a 
avaliação da qualidade do planejamento tributário efetuado pela 
administração pública. O aprimoramento da capacidade desta Casa 
no exercício do controle e da avaliação de políticas públicas depende, 
certamente, de um seguro conhecimento dos detalhes referentes às 
atividades de arrecadação do Estado. 

Pelas razões expostas, solicito o apoio dos nobres colegas a este 
projeto . 

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

PROJETO DE LEI N° 1.391/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE de Salinas, com sede nesse município. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais - APAE de Salinas, 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, 7 de fevereiro de 2001. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas APAEs em 

todo o Estado. 
Os relevantes serviços prestados por essas entidades merecem 

destaque notadamente no interior, onde sobrevivem graças ao 
esforço, à abnegação e, sobretudo, ao espírito de amor ao próximo de 
seus dirigentes. 

Sem possuírem um orçamento fixo, sobrevivem de subvenções, de 
promoção de eventos rentáveis, de doações e de gestos de pessoas 
caridosas. 

A declaração de utilidade pública da APAE de Salinas permitirá que 
a entidade se torne apta a desenvolver projetos de maior alcance. 

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus pares a este 
projeto. 

- 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° 1.392/2001 
Declara o trecho mineiro do rio São Francisco, de sua nascente até 

a divisa com o Estado da Bahia, patrimônio paisagístico e turístico do 
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarado patrimônio paisagístico e turístico do Estado 

de Minas Gerais o trecho do rio São Francisco que banha o território 
mineiro, de sua nascente até a divisa com o Estado da Bahia. 

Parágrafo único - Integram o patrimônio de que trata o "caput" deste 
artigo as unidades de conservação adjacentes ao trecho mineiro do rio 
São Francisco. 

Art. 2° - São objetivos desta lei: 
I - proteger os sítios de valor turístico e paisagístico; 
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11 - estimular o turismo ecológico, a pesca desportiva e a 
educação ambiental; 

111- preservar a diversidade biológica; 
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IV - promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria da 
qualidade de vida da população ribeirinha. 

Art. 3° - O Poder Executivo promoverá, por meio de comissão 
integrada por representantes de instituições públicas federais e 
estaduais, dos municipios ribeirinhos, de organizações da sociedade 
civil com atuação na porção mineira da bacia hidrográfica do São 
Francisco, os estudos necessários á implementação dos planos 
existentes sobre a revitalização do rio, conforme dispuser o 
regulamento desta lei. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento 
e oitenta dias, a contar da data 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, 15 de fevereiro de 2001. 
Wanderley Ávila 
Justificação: A situação de degradação ambiental do rio São 

Francisco tem sido preocupação constante da Assembléia Legislativa 
de Minas Gerais e nossa. Esta Casa sempre reconheceu a 
importância desse curso-d'água. De 1992 a 1996, participamos 
intensamente dos trabalhos da CIPE-São Francisco, comissão 
integrada também por Deputados Estaduais da Bahia, de 
Pernambuco, Sergipe e Alagoas, a qual propõs sugestões para os 
principais problemas ambientais, culturais e socioeconômicos da 
bacia. 

Desde então, esse interesse vem sendo demonstrado por meio de 
ações e proposições como o projeto de lei que declarou de 
preservação permanente o trecho de Três Marias a Pirapora e o que 
criou a APA das Lagoas Marginais do São Francisco, ambos de 
iniciativa parlamentar e transformados em normas jurídicas, entre 
outros. No ano passado, a criação de uma Comissão Especial e a 
realização de um debate público sobre a transposição das águas do 
rio para o Nordeste Setentrional permitiu uma discussão aberta sobre 
o tema e suas implicações para Minas Gerais, com ampla participação 
dos diversos segmentos da sociedade ligados à questão. 
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Tornou-se evidente, nessas ocas1oes, a necessidade de se 

adotarem mecanismos mais eficazes para a recuperação e proteção 
do trecho mineiro do Velho Chico, matriz de quase 80% das águas 
que nele fluem. É notável, também, a identificação e a integração 
cultural que o rio proporciona à população ribeirinha, traduzidas pelo 
modo de falar, pelos hábitos e costumes do barranqueiro. 

Assim, a paisagem natural do São Francisco, associada à 
diversidade da ictiofauna e ao volume das águas, bem como à 
hospitalidade típica do povo ribeirinho, conferem um imensuràvel 
potencial turístico à reg1ao, o qual, para ser aproveitado 
racionalmente, deve incorporar a questão ecológica e a perspectiva do 
desenvolvimento sustentável. 

Esses são os motivos que nos levam a propor a declaração do 
trecho mineiro do rio São Francisco como patrimônio paisagístico e 
artístico de Minas Gerais, na forma do projeto que ora apresentamos. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 1.884/2001, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja 

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que preste 
informações acerca dos imóveis que serão dados como pagamento de 
parte da dívida contraída junto ao Sindicato da Indústria da 
Construção Pesada. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 1.885/2001, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando se consigne 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Joaquim 
Fragoso, Vereador à Câmara Municipal de Raul Soares, por seus 40 
anos de vida parlamentar. (-À Comissão de Administração Pública.) 

N° 1.886/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à 
estadualização da estrada que margeia o rio São Francisco e liga os 
Municípios de lbiaí e Ponto Chique. 

N° 1.887/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à 
estadualização da estrada que liga os Municípios de Mato Verde e 
Taiobeiras, passando por Rio Pardo de Minas. 

N° 1.888/2001, do Deputado Chico Rafael, solicitando se consigne 
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nos anais da Casa voto de congratulações com o jornal "Gazeta de 
Ouro Fino" pelo transcurso de seu 109° aniversário de fundação. (-
Distribuídos á Comissão de Transporte.) 

N° 1.889/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Arcebispo 
de Pouso Alegre, o Prefeito Municipal e a Presidente da Câmara 
Municipal de Santa Rita de Caldas pela instauração do processo de 
beatificação e canonização de Dom Alderigi Maria Torriani. (- À 
Comissão de Educação.) 

N° 1.890/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se 
consigne nos anais da Casa manifestação de repúdio ao Governo do 
Canadá pelo boicote que promoveu à carne brasileira. (- À Comissão 
de Turismo.) 

N° 1.891/2001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao asfaltamento 
da rodovia que liga os Municípios de Jordânia e Almenara. 

N° 1.892/2001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao asfaltamento 
da rodovia que liga os Municípios de Vargem Grande do Rio Pardo e 
Rio Pardo de Minas. 

N° 1.893/2001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao asfaltamento 
da rodovia que liga os Municípios de Pedra Azul e Almenara. 

N° 1.894/2001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao asfaltamento 
da rodovia que liga o Município de Mamonas à BR-122. 

N° 1.895/2001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao asfaltamento 
da rodovia que liga os Municípios de Taiobeiras e Rio Pardo de Minas. 

N° 1.896/2001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao asfaltamento 
da rodovia que liga os Municípios de Gameleiras e Monte Azul. 

N° 1.897/2001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao asfaltamento 
da rodovia que liga os Municípios de Mato Verde e Santo Antônio do 
Retiro. 

N° 1.898/2001, do Deputado Di mas Rodrigues, solicitando seja 
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formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao 
asfaltamento da rodovia que liga o Município de Riacho dos Machados 
à BR-122. 

N° 1.899/2001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao asfaltamento 
da rodovia que liga o Município de Pescador à BR-116. (-Distribuídos 
à Comissão de Transporte.) 

N° 1.900/2001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do Sr. 
Antônio Nunes Pereira, ocorrido em 8/2/2001, no Município de Monte 
Azul. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 1.901/2001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao asfaltamento 
da rodovia que liga os Municípios de Francisco Badaró e Berilo. (- À 
Comissão de Transporte.) 

N° 1.902/2001, do Deputado Eduardo Brandão, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a UNIMONTES pelo excelente 
desempenho no Exame Nacional de Cursos, o "provão". (- À 
Comissão de Educação.) 

N° 1.903/2001, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso às Dras. Olivia de Fátima Braga 
Melo, Delegada Titular da Delegacia Especializada de Crimes contra a 
Mulher, e Maria Amélia da Silva, Delegada encarregada da 
investigação acerca do "leilão de virgens" realizado pela Internet, em 
virtude do rápido e eficiente trabalho investigativo realizado. (- À 
Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 1.904/2001, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado para se conceder a Dorival 
Caymmi o titulo de Cidadão do Estado de Minas Gerais. (- À 
Comissão de Educação.) 

N° 1.905/2001, do Deputado Glycon Terra Pinto, solicitando seja 
enviado oficio ao Governador do Estado, pedindo a regulamentação 
da Lei n° 11.335, de 20/12/93. (- À Comissão de Administração 
Pública.) 

N° 1.906/2001, do Deputado lrani Barbosa, solicitando seja pedida à 
Secretaria do Planejamento a fundamentação para a decisão do 
Executivo de permanecerem, no orçamento de 2001, as obras de 
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construção das hidrelétricas.(- À Mesa da Assembléia.) 

N° 1.907/2001, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da República pedindo que não 
compareça á reunião da Cúpula das Américas, no Canadá (- À 
Comissão de Turismo.) 

N° 1.908/2001, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o Dr. Murilo Badaró, eleito Presidente da 
Academia Mineira de Letras. (-À Comissão de Educação.) 

N° 1.909/2001, do Deputado Pastor George, solicitando sejam 
pedidas ao Presidente do Conselho de Segurança Alimentar 
informações sobre propostas de viabilização de projetos para o Vale 
do Jequitinhonha. 

N° 1.910/2001, do Deputado Pastor George, solicitando sejam 
pedidas ao Secretário de Agricultura informações sobre o episódio da 
vaca louca e sua repercussão na economia mineira. (- Distribuídos à 
Mesa da Assembléia.) 

N° 1.911/2001, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja enviado 
ofício ao Presidente da República, ao Ministro da Agricultura e à 
Confederação Nacional da Agricultura, em apoio aos pecuaristas 
brasileiros. 

N° 1.912/2001, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja enviado 
ofício ao Governador do Estado, manifestando a apreensão dos 
cafeicultores mineiros devido à queda dos preços internacionais. (- À 
Comissão de Política Agropecuária.) 

N° 1.913/2001, do Deputado Pedro Pinduca, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Deputado Federal Aécio 
Neves, eleito Presidente da Câmara dos Deputados.(- À Comissão de 
Administração Pública.) 

N° 1.914/2001, do Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa manifestação de repúdio pela 
publicação do primeiro volume da coleção "Sociedade e História do 
Brasil", feita pelo Instituto Teotônio Vilela. (- À Comissão de 
Educação.) 

N° 1.915/2001, do Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
COPASA-MG pelo início da operação da primeira etapa da estação de 
tratamento de esgotos do ribeirão Arrudas. 
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N° 1.916/2001, do Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando seja 

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que se 
conceda o título de cidadania honorária do Estado de Minas Gerais ao 
General-de-Divisão Carlos Patrício Freitas Pereira. (- Distribuídos à 
Comissão de Administração Pública.) 

N° 1.917/2001, do Deputado Sebastião Costa, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do Sr. 
Vivaldi Wenceslau Moreira, Presidente da Academia Mineira de 
Letras.(- À Comissão de Educação.) 

N° 1.918/2001, do Deputado Sebastião Costa, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da Câmara Federal com vistas à 
inclusão do Estado de Minas Gerais no Programa de Urbanização de 
Favelas. (-À Comissão do Trabalho.) 

Do Deputado Paulo Piau, solicitando que se realize nesta Casa 
fórum técnico com o tema "Equilíbrio entre o Setor Produtivo e o Setor 
do Meio Ambiente". (-À Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado 
Kemil Kumaira e do Colégio de Líderes. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Bancada do 

PMDB e do Deputado Doutor Viana. 
Comunicação Não Recebida 

-A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, 
deixa de receber a seguinte comunicação: 

COMUNICAÇÃO 
Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, informando o falecimento 

do Sr. José Palomo Roble, ocorrido em 20/2/2001, em Ouro Fino. (-
Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva.) 

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

Deputados, público presente, imprensa, o Deputado Miguel Martini 
ocupou, na sessão de ontem, esta tribuna para fazer uma denúncia 
grave. Mostrou, com riqueza de detalhes, a manipulação de uma 
concorrência pública para beneficiar uma grande empreiteira que 
recentemente deixou Minas Gerais e mudou-se para São Paulo: a 
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Construtora Andrade Gutierrez. Quero aditar à denúncia do Líder 
do meu partido algumas informações, além de tornar públicas 
conseqüências e resultados desse tipo de procedimento adotado pelo 
Prefeito de Belo Horizonte. 

Cometerá um grande engano quem, para amenizar a denúncia, 
disser que estou tentando o terceiro turno das eleições ou que este 
tipo de discurso é uma apelação de derrotado. Ao receber mais de 
45% dos votos válidos nas eleições passadas, recebi também um 
mandato. O povo de Belo Horizonte, tanto os que votaram em mim 
quanto os que reelegeram o atual Prefeito, indicaram-me o caminho 
da oposição. Impuseram-me a obrigação de fiscalizar os atos da 
administração. Mandaram-me usar minha voz no lugar da voz dos que 
querem decência, transparência e eficiência na condução dos 
destinos da cidade. É assim no regime democrático. Portanto, não há 
nenhum sentimento menor, não existe desforra pessoal. Cumpro uma 
obrigação política e atendo ao imperativo da minha consciência de 
cidadão belo-horizontino. 

Por esses motivos, trago um discurso escrito, para que cada palavra 
tenha o seu exato significado, para que possa ser divulgado. Até para 
que possa ser respondido, sem ofensas, sem ilações estranhas, sem 
interpretações interessadas, sem sofismas. 

Vou direto aos fatos: o "Diário Oficial do Município", de Belo 
Horizonte, publicou na edição de 30/8/2000 (em plena campanha 
eleitoral) a Abertura de Licitação SP 113/00-D0-080, "que tem por 
objeto a execução de serviços e obras do Programa de Recuperação 
e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha - PROPAM -, 
localizadas em área sob jurisdição da Administração Regional 
Pampulha". A abertura de concorrência informa ainda que o custo do 
edital é de R$1.300,00 e que o valor de depósito de garantia de 
participação é de R$680.000,00. 

Pode-se inferir que se trata de uma concorrência grande, cujos 
detalhes estarão no edital que custa R$1.300,00. Essa prática, 
embora legal, não deixa de ser uma forma de sonegar informações ao 
cidadão comum, à Câmara de Vereadores, ao Ministério Público. Só 
ficam sabendo de tudo os compradores desse caro edital. 

O edital totaliza 28 laudas, devidamente autenticadas pela Diretoria 
Jurídica da SUDECAP, e é assinado pelo seu então Superintendente 
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Murilo de Campos Valadares. Não farei a sua leitura. Destacarei, 
entretanto, os pontos importantes e ponho o inteiro teor do documento 
à disposição de quem queira dele tomar conhecimento. 

Primeiro, o objeto da licitação: "Execução de serviços e obras do 
Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da 
Pampulha - PROPAM -", compreendendo: dragagem por sucção e 
recalque com transporte a longa distância - DLD -; canalização do 
ribeirão Pampulha; canalização do córrego do Engenho Nogueira; e 
construção do novo vertedouro da Pampulha. Tipo de Licitação: 
menor preço. Prazo de recebimento das propostas: 3 de outubro de 
2000. Preço de referência dos serviços e obras: R$ 68.292.449,16 
(sessenta e oito milhões, duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos 
e quarenta e nove reais e dezesseis centavos). Prazo: quatro anos 
( 1 .460 dias corridos)". 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, essa licitação, a 
maior da história da Prefeitura, foi publicada em pleno período da 
campanha eleitoral, em que o Sr. Célio de Castro lançava mão de 
todos os artifícios para garantir a sua reeleição. Ele já tinha anunciado 
a obra de continuação da Av. Pedro 11 - que não se viabilizou; já tinha 
lançado e depois cancelado a licitação para ampliação da Av. Antônio 
Carlos. A licitação de que estou agora tratando parecia mais uma das 
muitas promessas vazias para garantir votos enganando a população. 
Entretanto, fomos procurado por pessoas que afirmavam que essa 
licitação era mais do que simples promessa. Era, na verdade, uma 
licitação de cartas marcadas. O vencedor já fora escolhido, e o edital 
fora preparado para que isso acontecesse. Tudo sem nenhuma 
ofensa à Lei n° 8.666. Todo o processo respeitando rigorosamente a 
legislação. Mas de cartas marcadas. 

A denúncia naquele momento poderia ser interpretada também 
como um artifício eleitoreiro e poderia simplesmente suspender o 
processo fraudulento, perdendo-se a oportunidade de, em defesa da 
moralidade pública, mostrar como, infelizmente, ainda agem alguns 
administradores. Foram publicados dois anúncios cifrados. Um no 
"Correio Braziliense" do dia 8/12/00, com os seguintes dizeres: "ML 13 
Vdo. Terreno a beira lago. Despoluído, interessante para quem gosta 
de Ambiente Gostoso na Capital de JK. Área de 68,2ha, chegando até 
113 de área total. Prazo um quadriênio p/ pagamento, contar a partir 
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dia 3. Enviar proposta Caixa Postal 711." O outro anúncio, 
publicado na edição de 1 O a 16/11/00 no jornal "O Tempo" de Betim, 
foi assim redigido: "O Lago Despoluído - Só interessa a Ambiente 
Gostoso na Capital de JK. Serão 68,2ha até chegar a 113, no tempo 
de um quadriênio que começou no dia 3". 

Estes anúncios trazem indicadores sobre dados importantes da 
licitação e mostram quem iria ganhá-la. Decodificados os dados dos 
anúncios, verifica-se que: Ambiente Gostoso - com o A e o G 
maiúsculas - AG - significa Andrade Gutierrez; Lago Despoluído, 
despoluição da Lagoa da Pampulha; Capital de JK, Belo Horizonte; 
Área de 68,2ha - R$ 68,2 milhões de reais-, preço de referências dos 
serviços e obras; até 113ha de área total refere-se ao número da 
licitação da SUDECAP, que é 113/00-D0-080; prazo de um 
quadriênio; 4 anos, ou 1.460 dias corridos - prazo de conclusão dos 
serviços. 

O "Diário Oficial do Município", do dia 22/12/00, publicou a 
classificação final, declarando vencedora do certame a empresa 
Construtora Andrade Gutierrez Uda., licitante que ofertou o menor 
preço global. 

Confirmavam-se as suspeitas. Era previsível o final da licitação; 
curiosa, porém, foi a publicação do resultado às vésperas do Natal. 
Ou terá sido de propósito? 

Esse artifício do anúncio cifrado, se não me engano, foi usado, pela 
primeira vez, pelo jornalista Jânio de Freitas, antes da vigência da Lei 
n° 8.666, para mostrar como se formavam os conluios entre as 
empreiteiras e os setores da administração pública. Está sempre em 
benefício de poucos interessados: ou o dinheiro ou o poder como 
recompensa. Muitas vezes estão os dois. 

O advento da Lei n° 8.666 exigiu procedimentos mais sofisticados. 
Contra o anúncio cifrado, fizeram outros anúncios cifrados. Nesse 
sentido, a notícia publicada pelo jornal "Estado de Minas", do dia 21 
deste mês, dando conta de que havia uma profusão de anúncios 
cifrados, cada um deles indicando uma empresa diferente como 
vencedora da licitação, soa como uma confissão, ou seja, uma 
espécie de álibi contra algum "moralista" que viesse a denunciar uma 
administração tão honesta, tão transparente e tão participativa, como 
se auto-intitulam os atuais detentores do poder em Belo Horizonte. 
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Não repetirei a lista de "coincidências" apontadas pelo Deputado 

Miguel Martini, as quais serão entregues ao Ministério Público para as 
providências cabíveis. Entretanto, acho necessário enfatizar um 
procedimento que, por si só, invalida todo o processo e sobre o qual 
as entidades representativas dos empreiteiros precisam se pronunciar. 
Os licitantes tomaram conhecimento prévio dos concorrentes em 
virtude dos prazos antecipadamente estabelecidos para as visitas 
técnicas e o recolhimento de garantias. Se conheciam isso antes, teria 
havido alguma combinação ou acerto entre eles? Como se explica a 
ausência de disputa entre eles e a retirada de impugnações ao edital 
de concorrência? 

Mas, por trás de tudo, ainda existe um projeto técnico extremamente 
restritivo á participação na concorrência. Talvez ai esteja o chamado 
pulo-do-gato, pois, com as restrições, afunila-se a escolha do 
vencedor. Escolhido este, o edital abre uma brecha para que a 
metodologia original do projeto seja substituída por outra, muito mais 
conhecida pela empresa vencedora e muito mais lucrativa. 

Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, é evidente que os 
responsáveis, tanto da Prefeitura, quanto da empresa, tentarão 
desqualificar a denúncia. Mostrarão os outros anúncios, apelarão para 
o discurso ideológico: o processo eleitoral passado como motivação, o 
compromisso permanente que dizem ter com o uso correto do dinheiro 
público e outros argumentos, todos adjetivos. Dirão que tudo está de 
acordo com a lei. 

Esse episódio pode ser a ponta de um "iceberg". Ao que parece, e 
todos os indícios apontam na mesma direção, estão reinaugurando 
um procedimento que foi muito comum nos tempos da ditadura militar. 
O chefe aparente era o Cel. Mário Andreazza, que comandava todo o 
esquema de obras. As empresas davam suporte ao poder, 
financiando as campanhas eleitorais de um grupo da ARENA, e o 
poder encaminhava as obras, que, quase sempre, eram 
superfaturadas. E as comissões eram distribuídas generosamente. 

Esse tempo não pode voltar. Alguns dos que estão no poder 
municipal combateram, até de armas na mão, esse conluio tão nocivo 
ao nosso desenvolvimento político e ético. Todos sabemos que 
existem os nostálgicos da ditadura e conhecemos os seus métodos. O 
que era conluio não pode apresentar-se hoje sob a capa de parceria. 
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A mudança da palavra não modifica o valor moral de um ato. Essas 
grandes empresas têm um único compromisso: o faturamento e o 
lucro dele decorrente. Elas têm condições de apresentar os 
candidatos e de retirar as candidaturas, estabelecendo-se uma 
relação incestuosa com o poder, na qual a verdade, a ética e a moral 
são apenas palavras vazias. Valem, somente, o lucro e o poder. 

A luta pelo aprimoramento do processo democrático não é bandeira 
de um só partido. Os que se apossam da verdade e julgam dela fazer 
um monopólio servem mais à causa do autoritarismo que à liberdade. 
Um mesmo tipo de procedimento não pode ser virtuoso quando é 
praticado por um grupo, e pecaminoso quando são os adversários os 
responsáveis, os fins justificando os meios. 

É importante para todos, sobretudo para os Srs. Célio de Castro, 
Fernando Pimentel e Murilo Valadares, que esse episódio seja 
investigado. É indispensável que as relações da PBH com a 
Construtora Andrade Gutierrez sejam passadas a limpo. Desde a 
negociação de um processo que se arrastava na justiça, passando 
pelas obras da construção do clube da BEPREM, pelo perdão de 
impostos à TELEMAR, da qual a Andrade é sócia, até essa licitação 
com tantos vi cios e com tantas dúvidas. 

O ex-Vice-Prefeito Marcos Sant'Ana, um empresário absolutamente 
correto, foi um dos que mais lutou para que se implantasse um 
processo de relações honestas entre o poder público e as empresas, 
sobretudo as empreiteiras. Por tudo que sei, ele foi marginalizado na 
administração e defenestrado como Vice por tentar impor 
procedimentos éticos e morais, como sempre defendeu, no 
relacionamento com os empreiteiros e os prestadores de serviço. 

Não estou fazendo acusações levianas, nem chamando de ladrões 
os atuais administradores. Não tenho medo das ameaças nem das 
pressões que, certamente, virão. Mas, em nome da verdade, da 
credibilidade dos agentes políticos, essas denúncias não podem ficar 
sem um esclarecimento - como, hoje, tentou fazer o Sr. Murilo 
Valadares, que, em vez de responder à denúncia do Deputado Miguel 
Martini, ameaça processar. Isso lembra a ditadura, ele é o agente 
político que não responde e ameaça prender. 

Obra tão importante, tão urgente e tão desejada pela população 
precisa ser cristalina, como deve ficar a água da Lagoa da Pampulha. 
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É isto que eu desejo. E tenho certeza de que estou afinado com a 
vontade dos meus conterrâneos. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
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O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
queremos abordar alguns aspectos do sistema penitenciário e, por 
incrível que pareça, não falaremos da demonstração de força na 
rebelião de São Paulo, dada nos últimos dias, pelos grupos armados, 
que estão dentro das penitenciárias paulistas. Também não vamos 
abordar a questão das mazelas do sistema carcerário. Acreditamos 
que falaremos de assunto que muitas vezes não é notícia nos jornais. 
Trata-se da questão da solução que vemos, cada vez mais viável, 
para o problema penitenciário e carcerário em geral em nosso Estado. 

Hoje, na parte da manhã, acompanhado pelo Prof. Fábio dos 
Santos, Diretor do Serviço de Assistência Judiciária da PUC e também 
membro da Pastoral Carcerária, juntamente com o advogado Kumaira, 
da PUC, e o estagiário Juliano, estivemos visitando a Penitenciária 
Nélson Hungria. 

Estive lá pela última vez dos dias 1° a 4/12/2000, quando houve a 
rebelião dos seis pavilhões da parte superior da penitenciária. 
Rebelião essa que foi desencadeada um mês depois da anterior, 
porque os internos não tiveram suas reivindicações atendidas. Eram 
questões básicas de justiça, que deveriam nortear o sistema 
carcerano. Eles reivindicavam a substituição da diretoria da 
Penitenciária Nélson Hungria, comandada pelo Maj. Marcelo. Ele, na 
CPI do Sistema Carcerário, chegou a afirmar que a penitenciária era 
de segurança máxima, mas de recuperação zero. Afirmou também 
que ali estavam produzindo novos marginais para serem devolvidos à 
sociedade depois. De que adiantava aquela segurança máxima se, na 
realidade, o que a sociedade podia esperar era o pior depois que o 
recluso ficasse ali durante o cumprimento de sua pena? 

Os internos também reivindicavam a transferência e demissão da 
diretoria pelos métodos truculentos que tinham na gestão daquele 
presídio. As denúncias de tortura e de desrespeito aos direitos 
humanos era uma constante na Comissão de Direitos Humanos. 

As outras reivindicações já eram garantidas pela Lei de Execução 
Penal, mas também não eram cumpridas, como a agilidade nos seus 
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processos. 

Ano passado, acompanhamos três internos daquele 
estabelecimento penal. Dois eram defendidos pela assistência 
judiciária da Pastoral Carcerária e já haviam, inclusive, cumprido suas 
penas. Um deles já estava cumprindo seis meses a mais da pena 
prevista e ainda estava detido naquela unidade prisional. 

Quando da CPI do Sistema Carcerário, em 1987, identificamos 
situações das mais absurdas, como advogados que iam lá de 15 em 
15 dias ou uma vez por semana e recebiam pelo trabalho diário. É 
evidente que a situação dos assistentes penitenciários, do ponto de 
vista salarial, é terrível, mas não justifica, em hipótese nenhuma, esse 
procedimento daquele que recebeu a delegação de defender os 
internos. 

Nos últimos tempos essa situação melhorou, mas a morosidade e as 
dificuldades de atendimento continuam presentes. Só no ano passado 
acompanhamos esses três casos como emblemáticos da situação de 
abandono a que a assistência judiciária gratuita estava relegando os 
750 internos da Penitenciária Nélson Hungria. 

Outra das reivindicações dos internos era maior respeito ás visitas. 
Aqui já denunciamos, juntamente com o Deputado João Leite, a 
situação vexaminosa que crianças de 8, 9 anos passam ou passavam 
naquela unidade prisional com revistas feitas em total desrespeito á 
uma lei estadual aprovada nesta Assembléia e ás normas mínimas de 
respeito aos que ali vão visitar os internos. 

Passado o período mais turbulento da rebelião do ano passado, a 
Secretária de Justiça promoveu mudanças. 

Imediatamente, nomeou o Dr. Gérson, que é também Diretor da 
Penitenciária de Unaí, para ser Diretor Interino naquela unidade 
prisional, que, por sua vez, nomeou dois Juízes aposentados, o Dr. 
Getúlio e o Dr. Moacir, um para desempenhar papel na Diretoria-
Geral, e outro na Diretoria Administrativa. Foram nomeados também 
um guarda penitenciário como Diretor de Segurança, o Sr. lldeu, e o 
Dr. Vitor Diretor Jurídico, uma pessoa afeita à questão dos direitos 
humanos e da problemática do sistema carcerário. 

Não venho aqui trazer a notícia de que aconteceu uma revolução na 
Nélson Hungria, com relação ao tratamento dos internos, mas quero 
registrar que mudanças simples e significativas foram implementadas 
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naquela unidade. 

Foi efetivada uma providência reivindicada há muito, que é a 
instalação de um bebedouro para que os familiares, que lá ficam 4, 5, 
6, 8 horas em pé nas filas, pudessem ter acesso ao mínimo, que é 
água potável. 

Além do mais, serão implementadas, nos próximos dias, outras duas 
medidas fundamentais: a construção de um canil, para abrigar cães 
farejadores de drogas e para que possam atuar na segurança, e um 
detector de metais. Gostaria de dizer que essas duas medidas 
praticamente vão acabar com as revistas feitas aos visitantes de 
forma vexaminosa, de forma desrespeitosa. Com toda certeza, com 
essas duas medidas, nenhum familiar precisará ficar mais que uma ou 
duas horas nas filas esperando para visitar seus entes queridos. 

Apesar de já estarem prometidas, essas duas medidas ainda não 
foram implementadas. Então, queremos fazer um apelo á Secretaria 
da Justiça, já que entendemos que ela quer desenvolver realmente, 
em Nova Contagem, uma experiência modelo para a reinserção, para 
a recuperação dos presos, dos internos daquela unidade educacional. 
Sabemos que a Secretária enfrenta dificuldades na própria Secretaria, 
porque lá há um setor conservador, que ainda acredita na indústria do 
preso. Como essa não é a posição da Secretária, exigimos que essas 
mudanças sejam implementadas rapidamente. 

Outra medida foi tomada com o intuito de viabilizar o diálogo com a 
direção: foram eleitos representantes dos 12 pavilhões, que estão se 
reunindo periodicamente com a direção do presídio e discutindo todos 
os problemas e as dificuldades encontradas. 

Quanto ao Projeto Perspectiva, ele está sendo ampliado em Nova 
Contagem, incluindo reciclagem de "marmitex", em função do 
alumínio, e, brevemente, vamos ter lá, segundo informações que 
recebemos, uma fábrica de caixotes e urnas mortuárias. 

Então, vemos que, muitas vezes, no que diz respeito ao trabalho do 
interno, questão fundamental para a sua ressocialização, para a 
redução da sua pena e também para aprender uma profissão para 
que possa se reincorporar ao sistema, á sociedade, existem medidas 
fáceis, viáveis e que, até agora, não estão implicando nenhuma 
despesa para a Secretaria da Justiça. 

A Penitenciária Nelson Hungria não tem nenhum veículo para 



o , 
-2: 

o 
191 I 

transportar internos, porque os dois que possuía há três anos 
foram entregues à Polícia Militar, que acabou não fazendo a escolta, 
dizendo - o que é correto - que essa não é sua responsabilidade. Por 
isso, constantemente, há dificuldades para se levar um preso ao 
médico ou para levá-lo para prestar depoimento na VEC de Contagem 
ou na VEC de Belo Horizonte, o que acaba não acontecendo. Essas 
questões estruturais poderiam agilizar e facilitar em muito as 
reivindicações do interno. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Nobre Deputado, 
solidarizando-me com V. Exa., é com grande expectativa que estamos 
esperando que a Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos possa, 
a partir do mês de maio, conforme projeto de lei votado por nós nesta 
Casa e sancionado pelo Governador Itamar Franco, assumir, já na 
primeira etapa, o CERESP da Gameleira, o de Betim e a Dutra 
Ladeira, Anexos I e 11. Pode ter certeza de que também estamos 
torcendo muito para que a Secretaria possa ter essa estrutura, como 
disse V. Exa. 

Há 15 dias, aproximadamente, fiz uma visita à Delegacia de Tóxicos 
e Entorpecentes da Gameleira e pudemos constatar também o 
sofrimento dos presos que se encontram ali. E o sofrimento é das 
duas partes, na medida em que temos aquele barril de pólvora na mão 
de quatro policiais civis apenas, sendo uma mulher, verbalmente 
agredida pelos presos, constantemente, por estar naquele setor de 
triagem. São cerca de 21 O presos, 95 aguardando julgamento. Em 
compensação, 115 já condenados estão aguardando transferência, o 
que, infelizmente, não vem ocorrendo. Estamos torcendo para que o 
Governador Itamar Franco, de uma vez por todas, estruture essa 
Secretaria e retire esses presos condenados, que são verdadeiros 
barris de pólvora. É o caso da Divisão de Tóxicos e outras Delegacias, 
como a de Furtos e Roubos e o Centro de Triagem da Lagoinha. 

Quanto à Delegacia de Tóxicos, é uma questão em relação à qual o 
Governo tem de tomar providências o mais rápido possível. Vimos, lá, 
cerca de 1 O presos aguardando para serem levados ao pronto-
socorro, para receber uma consulta médica, presos com balas 
alojadas no corpo. Infelizmente, estão sem nenhuma estrutura. Com 
certeza, teremos essa infra-estrutura melhorada e o Governo 
assumindo, de fato, essa parte, que caberá à Secretaria da Justiça. 
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Com certeza, começaremos a melhorar essas condições, mas 
acima de tudo estamos preocupados com os policiais civis da Divisão 
de Tóxicos e Entorpecentes, que vêm correndo risco constante, sendo 
que, infelizmente, ainda não está regulamentado o seguro de vida 
dessa categoria. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Apenas 10 segundos 
seriam suficientes para falar com o nobre Deputado, tão inteligente. 
Só queria dizer que, lamentavelmente, um colega nosso, seu 
conhecido, seu amigo, o Vereador Vicente de Paula, de Juiz de Fora, 
de sábado para domingo, por volta de meia-noite, foi seqüestrado no 
Bairro São Benedito, por um carro da Polícia Civil, uma Blazer, com 
sirene ligada. Foi seqüestrado por bandidos que estavam dirigindo um 
carro da Policia Civil, que o levaram até Petrópolis, durante toda a 
madrugada, e um bandido morreu. Isso quer dizer que alguns 
membros da Polícia Civil estavam fazendo churrasco na cadeia 
pública durante a noite e a madrugada de sábado para domingo. 

O Deputado Durval Ângelo - Obrigado. Amanhã, às 1 O horas, a 
imprensa mineira vai assistir a um espetáculo inédito no Brasil. Os 
presos dos 12 pavilhões de Nova Contagem estarão entregando, 
espontaneamente, suas armas feitas dentro das cadeias. São pilhas e 
mais pilhas em cada pavilhão. Estão fazendo isso porque estão 
acreditando na nova direção que assumiu a Penitenciária Nelson 
Hungria. Agora as pessoas certas foram colocadas no lugar certo. 
Depende do Governo do Estado, da Secretaria da Justiça, dar 
condições para que trabalhem. Quem sabe possamos construir aqui, 
no nosso sistema penitenciário, uma página diferente daquela que 
estamos assistindo em outros Estados? Condições para isso temos, 
os caminhos estão claros, só precisamos de ousadia e coragem para 
trilhá-los. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

congratulamo-nos com todos os colegas pelo reinício das atividades, 
esperando que esta Casa continue dando mostras de sua capacidade 
de legislar e, ao mesmo tempo, de fazer política, contribuindo, assim, 
para o desenvolvimento não só de Minas Gerais, mas também de todo 
o Brasil. 

Nesta tarde, abordaremos alguns assuntos que julgamos 
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importantes para o Estado e para a vida brasileira. Um diz respeito 
à PETROBRAS, que, no último exercício, gerou um lucro 
impressionante, de R$10.000.000.000,00. É uma empresa cobiçada 
pelo capital internacional, por aqueles que não se conformam com o 
fato de que um país do Terceiro Mundo possa ter uma empresa do 
porte, do gabarito, da qualidade da PETROBRAS. Faço um alerta que 
poucos têm coragem de fazer: quando há vazamento de petróleo, a 
mídia cerra as baterias contra a PETROBRAS. Os festivos 
ambientalistas procedem da mesma maneira, como se uma minoria 
soubesse ou fosse responsável pelos destinos deste planeta. 
Sabemos que são pessoas conscientes da importância da 
preservação do meio ambiente. Aliás, essa consciência ecológica não 
é tão antiga, porque a primeira conferência sobre meio ambiente foi 
realizada em 1972, em Estocolmo, na Suécia. Somente 20 anos 
depois foi realizada a Eco-92, no Rio de Janeiro. Portanto, toda a 
literatura importante sobre o meio ambiente existe há pouco mais de 
30 anos. Obviamente, todos se preocupam com o meio ambiente ao 
longo da história da humanidade. 

Não podemos concordar com as permanentes multas contra a 
PETROBRAS, porque vejo nisso uma forma de solapamento, de 
sabotagem contra a economia dessa empresa, a fim de que se 
enfraqueça, e isto possa, amanhã, ser motivo de privatização. Hoje, 
em uma coluna de responsabilidade da equipe econômica do jornal "O 
Tempo", há uma denúncia de privatização branca da PETROBRAS, 
porque uma lei federal de 1997 permite parcerias - majoritárias ou não 
- com a iniciativa privada. Com isso, algumas refinarias - como a 
Alberto Pasqualini, no Rio Grande do Sul - já estão em poder 
majoritário de grupos privados. Isso pode vir a acontecer com a 
Gabriel Passos e com as demais refinarias de petróleo do BrasiL 

Enquanto falamos isso, volvemo-nos para a CEMIG, pois se debate 
a sua "desverticalização". Temos, hoje, na CEMIG, uma participação 
do Estado de, praticamente, 51% das ações do capital votante, e a 
Southern com, aproximadamente, 23%. Portanto, a empresa continua 
com o capital majoritário do Governo mineiro. Mas preocupamo-nos 
quando a ANEEL promete punir o Governo mineiro se este não tomar 
medidas contra a segmentação, ou o que Aureliano Chaves chama de 
esquartejamento, como chamava FURNAS e chamaria a CEMIG. 

~----------------------------------__J 
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Sabemos que o projeto deve vir à Assembléia Legislativa no caso 
de o Governo de Minas tomar decisões contra as pressões da ANEEL. 
Na verdade, sabemos que a CEMIG é uma empresa concessionária 
de energia elétrica, e o poder concedente é o Governo Federal. 
Vamos ter embaraços, mas podemos fazer um movimento em Minas 
Gerais contra a fragmentação ou o esquartejamento da CEMIG. 

São dois os assuntos que gostaria de abordar nesta tarde. Acho que 
já tivemos um caminho avançado no processo de privatizações. Não 
sou daqueles cegos e radicais que acham que o Estado deve ser 
grandioso, mas também não sou daqueles mais cegos, que acham 
que o Estado deve ser mínimo, como pregam hoje os defensores das 
novas idéias do liberalismo. Acho, sim, que o Estado deve ter os pés 
no chão, possa desempenhar sua missão social, sua função de 
controlar as empresas, sem ficar restrito a um mínimo, em que não vai 
ter cacife de negociação internacional. Por isso mesmo, até hoje, 
abomino a privatização da Vale do Rio Doce, porque era uma 
empresa que dava ao Brasil cacife de negociação na mesa do 
capitalismo internacional, era tudo que o capitalismo prega: eficiente, 
lucrativa e competitiva. No tempo em que essa empresa era do nosso 
governo, era capaz de entregar o minério de ferro mais barato no 
Japão, mais barato que o minério da Austrália, que está muito mais 
próximo do Japão do que o Brasil. 

Portanto, não podemos concordar com aquilo que pregam para o 
Brasil, com a destruição das nossas fronteiras, com o arriamento da 
nossa bandeira, porque, na verdade, os países que isso nos querem 
impor têm suas bandeiras tremulando. E, quando falo isso, volto a me 
indignar, a repudiar o que chamo de condomínio global anglo-
americano, que bombardeou, sem dó nem piedade, novamente, o 
lraque, a pretexto de que o Governo do lraque desenvolve armas de 
destruição maciça. Os Estados Unidos e a Inglaterra, para mim, mãe e 
filho odientos, continuam querendo ser a polícia e o governo mundial, 
na hegemonia que se estabeleceu com o fim da União Soviética. 

Quero repudiar e ao mesmo tempo saudar o terrorista Asama Bin 
Laden, que teve a coragem de deixar a sua riqueza e se esconder no 
Afeganistão, para protestar contra o poder abusivo dos Estados 
Unidos dentro dessa maldita ordem mundial que nos impuseram com 
a instalação da hegemonia anglo-americana, e principalmente a 
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americana, nos últimos tempos. 

Queremos também alertar para o Plano Colômbia, que os Estados 
Unidos começam a implantar, podendo ameaçar a todos na América 
Latina. Temos uma revista em espanhol que fala de todas as 
estratégias e do que está por trás do Plano Colômbia. Não vão 
apenas combater o que um dia o embaixador americano na Colômbia 
batizou de "narcoguerrilha". Na verdade, atrás disso há outros 
objetivos, inclusive a nossa Amazônia. 

Com esses protestos, nesta tarde, quero encerrar o meu 
pronunciamento, que é o primeiro de alguns assuntos que queremos 
continuar abordando durante toda essa sessão legislativa. Não 
podemos ficar na tribuna da Assembléia tratando somente de 
problemas paroquiais, porque somos Deputados Estaduais. Aliás, 
abominamos mais ainda o voto distrital, que nos quer remeter para 
sermos Deputados dos distritos, praticamente Vereadores. 
Vereadores já existem em todos os municipios brasileiros - e o voto 
distrital nos remete mais ou menos para isso. 

Somos Deputados eleitos para conhecer o Estado. Vejo da tribuna 
um Vereador de José Gonçalves de Minas e mais um amigo do vale 
do Jequitinhonha, nas galerias, que sabem que lá fomos fazer política 
nos estabelecendo na cidade de Berilo. Não fomos fazer política em 
outra cidade. Não fomos fazer politicagem no vale do Jequitinhonha, 
apenas estabelecemos uma base na região. Na eleição passada, 
fomos o Deputado majoritário em Berilo. Tivemos ainda alguns votos 
no município desmembrado de Berilo: o Município de José Gonçalves 
de Minas. 

Queremos mostrar a Minas Gerais que somos um Deputado 
preocupado com o Estado no seu todo. Temos que conhecer o 
Triângulo, o Jequitinhonha, a Zona da Mata, o Sul, o Mucuri, todo o 
Estado. Para isso, precisamos visitar todas essas diferentes 
realidades, para que possamos desempenhar bem o nosso papel de 
Deputado na Assembléia Legislativa. 

Estou dizendo isso porque estamos vivendo em um mundo 
globalizado, onde já não há fronteiras. Como somos cidadãos do 
mundo, temos que nos preocupar com o Plano Colômbia, sim. 
Precisamos nos preocupar com esse nefasto condomínio global 
anglo-americano que domina o mundo, em toda a sua plenitude. 
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Quero dizer aos ecologistas que sou a favor de um governo 

brasileiro que tenha sangue nas veias. Não quero que se construa 
uma bomba atômica para ser jogada nos vizinhos. O meu sonho é que 
o Brasil ainda consiga desenvolver um novo e proveitoso projeto 
nuclear. Espero que o projeto nuclear que contratamos seja jogado na 
lata de lixo. Como também os Estados Unidos têm jogado na lata de 
lixo os tratados para se evitar poluição atmosférica. Há mais de 15 
anos, os países ricos têm se recusado a assinar os tratados sobre 
poluição. São os maiores poluidores da atmosfera e os responsáveis 
pelo aquecimento do planeta e pelos buracos na camada de ozônio. 
Por isso, hoje, temos que tratar as questões em nível mundial. 
Sabemos que a globalização é inevitável e irreversível, porque a 
humanidade avançou. Na década de 80 já se disse que o planeta era 
uma aldeia global. E cada vez mais seremos uma aldeia global. 

Caminhamos até para um governo mundial, como numa federação 
como a do Brasil. Os Estados constituem a Federação brasileira e o 
governo central é a União. Poderemos, sim, chegar a esse governo 
mundial, mas temos que chegar com dignidade e com independência, 
nem que para isso tenhamos que construir uma bomba atômica e 
apontar as ogivas dos nossos mísseis, na Barreira do Inferno, para o 
Hemisfério Norte, para que respeitem o nosso País, que tem 
dimensão territorial e continental. 

Consumimos 92% do que a nossa indústria produz. Não sei se 
dependemos tanto dos outros países, porque já temos uma tecnologia 
razoável para sobrevivermos. Temos água para beber e temos terra 
para plantar. Então, não dependemos tanto do mundo globalizado, 
como nos querem fazer crer. Na verdade, temos muitas coisas que os 
outros países não têm. Temos tudo no País. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins. 
O Deputado Amilcar Martins• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto 

à tribuna desta vez, para trazer minha palavra de protesto, contra uma 
indignidade cometida contra um homem público mineiro, que tem uma 
trajetória honrada e não precisa de defesa, porque a sua história, o 
seu passado e a sua trajetória de vida respondem por tudo que já fez 
pelo nosso Estado. Refiro-me ao Prof. Aluísio Pimenta, vítima de uma 
agressão desrespeitosa, gratuita e covarde por parte do Vice-
Governador Newton Cardoso. 
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O Vice-Governador com a elegância, com a sutileza, com a 

delicadeza que lhe são peculiares, que conhecemos bem, falou, em 
Varginha - por incrível que pareça, isso foi publicado no jornal oficial 
da cidade, no órgão oficial do Município de Varginha, no dia 14 de 
fevereiro, na página 2, -, que o problema do Prof. Aluíso Pimenta é 
geriátrico, que ele é um homem senil. Repito que, pela sua história de 
vida, o Prof. Aluísio Pimenta não precisa de defesa, ainda mais 
partindo de quem partiu esse ataque, desrespeitoso, uma vergonha 
cometida contra um homem público que, ao longo de sua vida pública, 
tem prestado os melhores serviços a Minas e ao Brasil. 

Lembro-me bem - eu ainda era adolescente, quase uma criança -
quando o Prof. Aluísio Pimenta, como Reitor da UFMG, teve a 
dignidade, a honradez e a hombridade de enfrentar os representantes 
da ditadura e impedir que, na universidade, se fizesse caça ás bruxas. 
Sei bem dessa história porque ao lado do Prof. Aluísio Pimenta 
estavam muitos homens dignos de Minas. Estavam o Prof. Edgar 
Godoy da Mata Machado e tantos outros. Entre eles, para meu 
orgulho e minha honra pessoal, estava o meu pai, Amilcar Viana 
Martins, que também foi vítima, ao lado do Prof. Aluisio Pimenta, da 
saga dos ditadores. Foram caçados, juntos, do serviço público, 
banidos da vida pública, porque defendiam a democracia, defendiam 
os pobres do nosso País. Por isso, conheço bem a história do Prof. 
Aluísio Pimenta como Reitor da UFMG como homem público que 
exerceu várias funções, chegando inclusive a Ministro de Estado da 
Cultura, um Ministro que defendeu e representou as mais caras 
tradições da cultura de Minas Gerais. Por tudo isso, repito, o Prof. 
Aluísio Pimenta não precisa de defesa. 

Mas não poderia ficar calado diante da indignidade de um homem 
que tem uma trajetória, no mínimo, duvidosa, que, ao longo da sua 
vida pública, ao contrário do Prof. Aluísio Pimenta, tem colhido, para 
dizer o mínimo, versões polêmicas sobre a sua trajetória, sobre a 
origem da sua fortuna, sobre o seu passado como homem público, 
sobre os seus atos como Governador de Minas, e por aí afora. E esse 
mesmo homem tem a coragem de atacar um homem honrado, 
alegando o mais frágil dos argumentos, o dos ignorantes: o Prof. 
Aluísio Pimenta é um homem idoso. 

Em outras sociedades mais sábias, a idade é uma razão de respeito, 
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respeito à sabedoria oriunda da acumulação de conhecimentos, 
possível apenas com a idade avançada. Entretanto, esse homem a 
quem chamo de trator e que tem outros apelidos - os quais omitirei por 
não ser deselegante como ele - teve a coragem de dizer que o 
problema do Prof. Aluísio Pimenta é geriátrico, é de senilidade. 

Não estou entrando no mérito da questão da criação do Centro 
Universitário do Sul de Minas em Varginha. A Universidade do Estado 
de Minas Gerais é uma matéria que deve ser discutida por todos os 
mineiros, todos os homens de bem, pois é um projeto generoso, com 
a marca e o carinho de tantas pessoas e, em especial, do Prof. Aluísio 
Pimenta. Curiosamente, essa Universidade foi criada quando Newton 
Cardoso era Governador do Estado, apesar de ele sempre combater 
seu funcionamento. É uma Universidade gratuita, no interior, 
destinada aos estudantes pobres do Estado, a fim de proporcionar-
lhes acesso ao ensino superior. 

O projeto está cheio de problemas: a criação de novas unidades 
dessa Universidade é matéria que precisa de uma discussão 
aprofundada. Entretanto não me refiro a isso, mas ao gesto de 
desrespeito e indignidade deste Vice-Governador, que não tem o 
direito de desrespeitar um homem com a trajetória e história de vida 
do Prol. Aluisio Pimenta, glória da vida pública de Minas Gerais e 
homem que nos orgulhamos de ter ao lado. 

O Prof. Aluisio Pimenta é hoje membro da Academia Mineira de 
Letras e tantos serviços já prestou, como Reitor da UFMG e da 
UEMG; representante do Brasil no Banco de Desenvolvimento, em 
Washington; Ministro de Estado da Cultura e outros. Esse velho 
professor dedicou sua vida ao ensino e à educação e tem uma 
sensibilidade social que permite aliar sua preocupação com a 
educação com a preocupação com a pobreza, sobretudo da 
juventude. 

Antes de passar, com prazer, a palavra a nosso Líder, Deputado 
João Leite, repito o que já foi dito pelo Deputado Ulysses Guimarães, 
ao ser chamado de velho pelo então candidato à Presidência da 
República, Collor de Melo, que tinha, como candidato à Vice-
Presidência, Itamar Franco: "Sr. Vice-Governador, o Prof. Aluisio 
Pimenta pode ser velho, mas, ao contrário de V. Exa., não é velhaco". 

O Deputado João Leite (em aparte)* - Deputado Amilcar Martins, 
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com tristeza, faço aparte a V. Exa., ao ver um mestre, que todos 
aprendemos a amar e respeitar, ser publicamente atacado. Isso é uma 
indignidade, um deboche. 

V. Exa. faz muito bem de analisar as duas trajetórias. Em sua 
trajetória recente, o Vice-Governador, como um trator, passou pela 
Prefeitura de Contagem, acabando com a Secretaria da Cultura. 

Ele tem desprezo por questões tão importantes que o Prof. Aluísio 
Pimenta e V. Exa. vêm defendendo, que são, além da questão da 
cultura, as do desenvolvimento social e do esporte. Isso não é 
importante para o Vice-Governador. Ele é diferente do nosso mestre 
Aluísio Pimenta, que defende a democracia e luta pela educação. Em 
minha campanha recente, quantas vezes procurou-me para que 
fizesse um discurso? Montamos juntos um projeto voltado para as 
crianças, para a educação infantil, para a creche e para a pré-escola. 
Ele continua lutando por isso. Junto-me a V. Exa. para repudiar essa 
afirmativa contra o nosso mestre. A ele temos de devotar todo o nosso 
carinho. Essas palavras só poderiam ter vindo de uma pessoa como o 
Vice-Governador, que teve essa trajetória que V. Exa. muito bem 
mostrou. Muito obrigado. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Parabéns por trazer a 
público essa questão grave e essa injustiça cometida contra o Prof. 
Aluísio Pimenta. Como Líder da Bancada do PSDB, repudio essa 
atitude do nosso Vice-Governador, que não tem um mínimo de 
responsabilidade e de respeito por aqueles que são responsáveis por 
grande parte da cultura do nosso Estado, como o Prof. Aluísio 
Pimenta. Prestamos a nossa solidariedade ao professor. Homens 
públicos da estirpe do Vice-Governador só tornam as coisas públicas 
quando há um interesse maior por trás. Maior para ele, mas que são, 
na realidade, interesses menores. O Prof. Aluísio Pimenta, sem 
ganhar nada e sem interesse, tem estado diuturnamente em nossos 
gabinetes, defendendo a UEMG. Há uma grande diferença entre 
alguém que busca o interesse público, como no caso do Prof. Aluísio 
Pimenta, e alguém que busca interesses menores. Solidarizamo-nos 
com o Prof. Aluísio Pimenta e repudiamos a postura do Vice-
Governador. 

O Deputado Marco Régis (em aparte)- Parabenizo-o pela defesa da 
honra e da trajetória do Prof. Aluísio Pimenta. Em meu nome e em 
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O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Como Vice-Líder do PFL, 
solidarizo-me com uma pessoa tão culta e tão preocupada com a 
educação. Deputado, não se preocupe, porque o Vice-Governador 
Newton Cardoso confunde abatedores corn batedouros. Muito 
obrigado. 

O Deputado Amilcar Martins* - Muito obrigado. Reitero a minha 
palavra de indignação e o meu repúdio a esse gesto que partiu de um 
homem que não tem estatura moral para isso e que tem uma trajetória 
errática de terra arrasada e de enriquecimento ilícito, que, 
milagrosamente, até agora, tem escapado da justiça. Mas sabemos 
que virá mais pela frente. Em sua trajetória recente, à frente de um 
município mineiro, há mais questões que serão trazidas a público. 
Perante o público de Minas Gerais, assumo o compromisso de 
continuar esse trabalho fundamental de higienização da vida política 
em nosso Estado. É preciso afastar o joio do trigo. 

Não daremos trégua a quem não tem moral e tem a cara-de-pau de 
atacar um homem digno como o Prof. Aluísio Pimenta. Quem é o 
Vice-Governador Newton Cardoso para insultar alguém? Que direito 
tem para criticar uma pessoa da estatura do Prof. Aluísio Pimenta? 
Repito: Sr. Vice-Governador, o Prof. Aluísio Pimenta é velho, mas não 
é velhaco como V. Exa. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

imprensa presente, como membro curador desta Casa junto ao 
IEPHA, não poderia deixar de aqui trazer uma ligeira reflexão. Refiro-
me ao saudoso mestre Vivaldi Moreira. 

"O escrever nunca tem fim". Esta, a máxima presente no brasão da 
Academia Mineira de Letras, traduzindo, com precisão, a idéia de 
imortalidade de que se revestem os homens e as mulheres que nela 
ingressam. 

Na verdade, é através da obra literária que o homem se imortaliza e 
eterniza sua criação, dando testemunho de uma vida, legando a 
outrem suas reflexões, conhecimentos e abstrações. 

Esse tem sido o propósito dos membros da Academia Mineira de 
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Letras em seus 90 anos de existência: visar ao eterno, "a pureza, 
ao senso estético, mantendo na literatura a forma impecável, a 
delicadeza, acima de qualquer traço menos nobre de transitoriedade. 
Por isso são seus membros imortais. 

Fácil avaliar, portanto, a extensão da perda, quando um desses 
espíritos de escol parte em busca de paragens mais excelsas para 
receber a glória que fez por merecer. 

No último 26 de janeiro, Minas Gerais ficou mais pobre! 
Deixou-nos o querido Prof. Vivaldi Moreira. Numa quadra em que as 

razões ditadas pelo interesse econômico sobrepujam as outras 
dimensões do ser humano, em que a devoção á causa pública 
freqüentemente cede lugar a interesses inconfessáveis, sua morte 
representou para nós uma perda irreparável. 

De Tombos, na Zona da Mata mineira, Vivaldi Moreira agigantou-se 
para brilhar como estrela de primeira grandeza na constelação dos 
grandes vultos de Minas, educado que foi na observância dos mais 
elevados princípios éticos, no cumprimento do dever e na dedicação 
incondicional à vivência da cidadania. 

Instalado no Rio de Janeiro, simultaneamente ao exercício do 
jornalismo, Vivaldi Moreira bacharelou-se em Ciências Jurídicas e 
Sociais, na Faculdade de Direito da Universidade do Brasil, em 1937, 
passando a advogar nas Comarcas de Aimorés, ltaperuna, RJ, e Belo 
Horizonte, para onde se transferiu em 1940. Dando seguimento à 
atividade jornalística, assume a redação da "Revista Comercial e 
Industrial de Minas Gerais". 

Numa caminhada repleta de êxitos, exerceu a chefia de gabinete do 
então Secretário de Finanças, Magalhães Pinto, no Governo de Mílton 
Campos, de onde saiu para emprestar seu talento e sua capacidade 
ao Tribunal de Contas do Estado, no cargo de Auditor. Em 1964, foi 
nomeado Conselheiro do mesmo Tribunal, ali se aposentando, em 
1980, após ocupar a sua Presidência. 

Vivaldi Moreira exerceu, ainda, a chefia de gabinete do então 
Secretário da Justiça Martins de Oliveira, foi Chefe de Publicações do 
Ministério da Educação, Diretor da Divisão de Obras Raras da 
Biblioteca Nacional e também Diretor-Geral da Imprensa Oficial de 
Minas Gerais. 

De todos os seus grandes feitos, certamente o que mais lhe causou 
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contentamento e o que mais enriquece o seu legado é, 
exatamente, o exercício da Presidência da Academia Mineira de 
Letras. Com certeza, aquela Casa terá sido sua obra, sua grande 
paixão e - por que não dizer? - a maior expressão de sua capacidade 
empreendedora e criativa. 

Recebido nos seus arraiais por meio de eleição, em 1960, Vivaldi 
Moreira tornou-se Presidente da Academia em 1975 e permaneceu no 
posto até 1987, quando, por decisão unânime de seus pares, foi 
elevado á condição de seu "Presidente Perpétuo". 

Como bem lembrou o ex-Senador Murilo Badaró, ao citar Emerson, 
em seu discurso de comovida despedida da Academia Mineira de 
Letras ao seu mais estimado membro: "As instituições são a sombra 
dos grandes homens". Sem dúvida alguma, a Academia Mineira será 
o ambiente propício a refletir a sombra do seu "Presidente Perpétuo", 
contrastando com a luminosidade que seu espírito ali irradiará pela 
eternidade. 

Deus nos levou o Prof. Vivaldi Moreira! 
Deixou-nos, entretanto, incomparável legado moral e humano, que 

construiu em décadas de incondicional dedicação à causa do bem-
servir e do resgate da dignidade humana. No seu exemplo de 
honradez e simplicidade, que permanecerá entre nós, poderemos 
haurir vivos ensinamentos, retratando o mais genuíno espírito de 
mineiridade, presente em sua obra e nas suas atitudes. 

É essa presença que queremos invocar, ao encaminhar a V. Exa., 
nesta tarde, projeto de lei, de nossa autoria, que cria a Medalha do 
Mérito Vivaldi Moreira, objetivando homenagear aqueles que tiverem 
destacada atuação nas atividades literárias, jornalísticas e jurídicas. 

Rendemos-lhe, pois, nesta tarde, justa e saudosa homenagem, 
reconhecendo no seu caráter um grande exemplo a ser observado, 
como fator de motivação e inspiração para continuar na jornada em 
busca de melhores dias para Minas Gerais e para o Brasil. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
1• Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Álvaro Antônio) - Esgotada a hora 

destinada a esta parte, a Presidência passa à 2• Parte da reunião, 
com a 1• Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações 
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da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de 
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente 
da próxima reunião. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Bancada do PMDB -
indicando o Deputado Paulo Pettersen para Líder da bancada e o 
Deputado Luiz Tadeu Leite para Líder da Maioria; e pelo Deputado 
Doutor Viana - informando sua desfiliação do PDT e sua filiação ao 
PMDB (Ciente. Cópia à Área de Apoio à Comissões e às Lideranças.). 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Colégio de Lideres, solicitando 

a esta Presidência a prorrogação, por 60 dias, do prazo de 
funcionamento da CPI do Fundo SOMMA. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja pedida 
ao Presidente da TELEMAR em Minas Gerais a instalação de 
telefones residenciais e públicos no Distrito de Umburaninha, no 
Município de Bertópolis. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Oficie-se. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite, em que 
solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos 
de seu § 1°, transferi-la ao Deputado Dimas Rodrigues. A Presidência 
defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a 
palavra, o Deputado Dimas Rodrigues. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Deputados, 
imprensa, senhores que ocupam as galerias, assessoria da Casa; 
temos vivenciado, há vários anos, o descaso com relação ao setor 
produtivo e à agricultura em geral. Agora, temos acompanhado as 
notícias sobre a suspensão das importações de carne bovina 
brasileira por parte do Canadá, dos Estados Unidos e do México. 

Já era de esperar essa atitude do mercado internacional, pois não 
temos uma política para o setor da agropecuária. Temos, sim, ações 
para apagar incêndios, como foi o caso da febre aftosa, que era um 
empecilho para que os nossos produtos conquistassem os mercados 
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de outros países. Seria inocência acreditar que não inventariam 
outra desculpa para o entrave à comercialização dos nossos produtos 
naqueles países. 

A doença da "vaca louca" é uma reação à audácia dos nossos 
produtores, que, com sabedoria e técnica, vinham conquistando 
espaço no mercado internacional. Sabem muito bem os nossos 
concorrentes que o Governo Federal não tem nada controlado, não 
tem uma política de sustentabilidade e não nos respeita como 
geradores de emprego e renda. 

Reafirmo que, há muito, estamos falando sobre a falta de uma 
política séria para proteger a nossa pecuária contra a "cartelização" e 
o "dumping" praticados pelas indústrias de laticínios e pelos países 
que exportam leite subsidiado para o Brasil. Em pouco tempo, mesmo 
os grandes produtores serão obrigados a abandonar esse mercado 
incerto. 

A conscientização do Governo quanto à importância da atividade 
como alternativa de geração de emprego é fundamental para a 
recuperação do setor. É preciso maior atenção do Governo Federal 
para o setor produtivo; é preciso mais respeito. 

"Vaca louca" é uma mentira perigosa, fruto da irresponsabilidade do 
Governo Federal, que não tomou as cautelas necessárias no que diz 
respeito às ações políticas e diplomáticas no mercado internacional. 

O boicote canadense incomodou a todos nós. O Conselho Regional 
de Medicina Veterinária de Minas Gerais enviou-nos manifesto de 
repúdio dos médicos veterinários e dos zootecnistas mineiros, 
contrários á posição do governo canadense, pois o boato da "vaca 
louca" macula a dignidade desses profissionais competentes, 
comprometidos com a vida. 

O Presidente do Conselho, Dr. Marcílio Magalhães Vaz de Oliveira, 
afirma que nenhum caso de zoonose foi constatado no território 
brasileiro. Aliás, convém frisar que, só em Minas Gerais, são 21 
milhões de cabeças. 

Sabemos que a nossa pecuária bovina se desenvolve em regime de 
pastagens naturais, os nossos criadores não utilizam aditivos ou 
hormônios promotores de crescimento e não fazem uso de rações, 
utilizam subprodutos de origem animal, como acontece, até mesmo, 
no Canadá. 
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O Brasil é o detentor do maior rebanho bovino comercial do 
mundo, e, no momento em que procura se consolidar como grande 
produtor e exportador de proteínas, oferecendo ao mercado mundial 
produtos de origem animal de excelente qualidade, com preços 
competitivos, é vitima de uma medida inconseqüente do governo 
canadense. E, o que é pior, sem nenhuma possibilidade de 
ressarcimento pelos danos sofridos. Mas a nossa certeza é a de que 
outros mercados entenderão essa discussão, como a imprensa tem 
noticiado, a exemplo do Egito, da Inglaterra, de Hong Kong, da Itália e 
outros, que confiam na qualidade da nossa carne e vão ampliar as 
importações. 

Fica o meu protesto, também em nome da Comissão de Política 
Agropecuária desta Casa, contra as medidas adotadas pelo governo 
canadense e a imprudência e a lentidão do Governo brasileiro, que 
deveria precaver-se contra possíveis medidas como a adotada pelo 
governo canadense. 

É bom que a delegação canadense venha ao Brasil, para servirem 
de garotos-propaganda dos nossos produtos no Canadá, nos Estados 
Unidos e no México. Repetindo as palavras dos manifestantes 
brasileiros: " 'vaca louca', no Brasil, é história para boi dormir"_ Muito 
obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado João leite - Sr. Presidente, gostaria de solicitar a V. 

Exa. que encerrasse, de plano, a reunião, porque não temos "quorum" 
para a continuação dos trabalhos. 

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

número regimental para a continuação dos trabalhos e encerra a 
reunião, convocando os Deputados para a reunião de debates de 
amanhã, dia 23, ás 9 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 23/2/2001 
Presidência do Deputado Wanderley Ávila 

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum" - Ordem do Dia. 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
Ivo José - Wanderley Ávila - Gil Pereira - João Leite - João Paulo -
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Marco Régis. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -Às 9h15min, a lista 

de comparecimento não registra a existência de número regimental. A 
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca 
os Deputados para a reunião ordinária de quinta-feira, dia 1° de 
março, ás 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada é a publicada na edição de 24/2/2001.). 
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